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�ást I
Esej
(J. Steiner)

1 Úvod
Tato esej zachycuje osobní zku²enost s problémy Rom· získanou z pozice sociálního
pracovníka a analyzovanou z hlediska ekonoma. Pro p°iblíºení osobní zku²enosti £tená°i
p°ikládáme v p°íloze t°i kazuistiky, tyto v²ak nejsou my²leny jako náhraºka exaktních
d·kaz·, které by musely být zaloºeny na reprezentativních vzorcích dat. Jelikoº tyto
v �eské republice1 neexistují, m·ºe být osobní zku²enost kombinovaná s ekonomickou
intuicí pro zkoumání pozice Rom· na trhu práce druhou nejlep²í alternativou. �tená°
by v²ak m¥l být p°esto varován, ºe tato esej má spekulativní charakter.

Rozdíly mezi chováním Rom· a Nerom· jsou podle populárních výklad· kulturn¥
podmín¥né. Typicky, chování Rom· je ozna£ováno za suboptimální, a zd·vodn¥no
odli²ným kulturním d¥dictvím, jehoº setrva£nost jim údajn¥ znemoº¬uje adaptovat se
na nové okolnosti. Oproti tomu ekonomové p°edpokládají, ºe se lidé jako jednotlivci
chovají optimáln¥ a p°izp·sobují se rychle. Úkolem ekonoma je ur£it okolnosti, za
kterých optimalizace jednotlivc· vedou k spole£ensky suboptimálním výsledk·m, a
navrhnout nápravu. Tohoto rámce uºívám níºe k analýze problém· Rom· a role státu,
který ur£uje pravidla hry jimiº m·ºe zap°í£init £i p°edejít spole£ensky suboptimalním
výsledk·m.

Analyzovat problémy Rom· je o²idné. �ádná analýza se neobejde bez zev²eobec¬ování,
av²ak ta jsou v p°ípad¥ citlivých romských problém· obzvlá²t¥ nebezpe£ná. Romové jsou
zajisté heterogenní populace a proto v¥ty typu: "Romové jsou mén¥ vzd¥laní neº Nero-
mové" musí být chápány ve smyslu statistickém, a£ ºádné statistické d·kazy zaloºené
na reprezentativních vzorcích neexistují. Pro rozli²ení skute£ných mechanism· skrýva-
jících se za spole£enskými selháními a pro ur£ení °e²ení jsou v²ak statistická pozorování
pot°ebná.

Míra nezam¥stnanosti je mezi Romy dramaticky vy²²í neº mezi Neromy,2 Romové
1Reprezentativní soubory dat o romských domácnostech byly sesbírány v Ma¤arsku, Bulharsku a

Rumunsku (Revenga, Ringold a Tracy, 2002). Takový pr·zkum nebyl v �echách nikdy proveden, a£koli
byla v nedávné dob¥ jeho pot°eba diskutována.

2Kaplan, (1999) odhaduje míru nezam¥stnanosti mezi Romy na 19% pro rok 1998 Ringold, Oren-
stein a Wilkens (2003) v²ak udávají, ºe odhad £eské vlády pro rok 1999 £inil 70%, p°i£emº v roce 1998
byla celková míra nezam¥stnanosti v �eské republice 5%. Diametráln¥ rozdílné odhady romské neza-
m¥stnanosti jsou zp·sobeny absencí sjednocených de�nicí a metodologií, nicmén¥ existuje konsensus,
ºe je n¥kolikrát vy²²í neº nezam¥stnanost Nerom·.
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vykonávají nekvali�kované práce a mén¥ vyd¥lávají. Mén¥cenné postavení Rom· na
pracovním trhu má mnoho vzájemn¥ p·sobících p°í£in, mezi jinými:

• Nedosta£ná motivace k práci zp·sobená strukturou roz²í°ených romských rodin

• Nedostate£né vzd¥lání

• Nízká mobilita

• Up°ednost¬ování práce na£erno

• Zadluºenost

• Diskriminace

• Vysoké marginální dan¥

Níºe analyzuji jednotlivé p°í£iny a jejich vzájemné p·sobení vyjma posledního bodu;
vysoké marginální dan¥ jsou analyzovány ve studii Jurajda a Zubrický (2005).

2 Analýza jednotlivých p°í£in
2.1 Nedostatek pobídek, solidární sít¥
Jedním z b¥ºných stereotyp· o Romech je, ºe jsou líní. Níºe tvrdím, ºe niº²í snaha Rom·
na trhu práce je d·sledkem jejich rodinné struktury, která je optimální v rizikovém
prost°edí, v n¥mº sociální systém selhává v napl¬ování své poji²´ovací funkce.

Je známo, ºe Romové udrºují v rámci svých roz²í°ených rodin solidární sít¥. Po eko-
nomické stránce tyto sít¥ slouºí jako neformální poji²t¥ní v·£i p°echodným výpadk·m
p°íjmu a proti dal²ím úskalím ohroºujícím chudé rodiny.3

V¥t²ina romských nukleárních rodin je závislá na pomoci dal²ích sp°ízn¥ných nuk-
leárních rodin, které jim v dobách náhlé nouze p·j£ují peníze, poskytují jídlo nebo
p°íst°e²í. Tato vzájemná výpomoc je dosti b¥ºná, protoºe chudí Romové nemají ús-
pory, o které by se v dobách nouze mohli op°ít. A tak peníze v rámci solidárních sítí
proudí mnoha sm¥ry a mnoho nukleárních rodin by bez této podpory t¥ºko p°eºilo
m¥síc. P°irozen¥, solidární sít¥ distribuují p°íjmy rovnostá°sky, a tak bohat²í dávají

3Romové samoz°ejm¥ p¥stují vztahy ve svých roz²í°ených rodinách i z jiných neº ekonomických
d·vod·, � mají se prost¥ rádi. Av²ak to, ºe rodinné sít¥ mají i jinou neº materiální hodnotu neomlouvá
existenci materiální nouze, která je rovn¥º sou£ástí motivací k udrºování solidárních sítí.
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více neº p°ijímají.4 Rovnostá°ský d·sledek zmín¥né solidarity demotivuje £leny rodin-
ných sítí od práce, jelikoº plody práce jsou sdíleny v²emi, zatímco úsilí vynaloºené na
jejich získání nikoliv.5

A£ se nabízí tento demotivující následek ozna£it za selhání romských rodin, chovají
se tyto ve skute£nosti optimáln¥. Vytvá°ení solidárních sítí je nejlep²í odpov¥dí na
prost°edí, které je do velké míry ovliv¬ováno politikou vlády. Chudé rodiny nejvíce
podléhají výkyv·m p°íjm·, i krátkodobý výpadek by bez pomoci p°íbuzných mohl vést
aº k hladov¥ní. Poji²t¥ní proti výpadk·m p°íjmu je tedy absolutn¥ nezbytné. Stát teo-
reticky tato poji²t¥ní nabízí v podob¥ podpory v nezam¥stnanosti, £i zdravotního a
sociálního poji²t¥ní. Sociální dávky v²ak ve své pojistné funkci do velké míry selhávají.
Sociální systém je sloºitý a nepr·hledný a jeho uplat¬ování £asto závisí na místních zvy-
cích a osobních názorech místních ú°edník·. P°estoºe je v¥t²inou ²t¥drý, p°íleºitostn¥
selhává £i kolí²e, a pak je p°íjemce ponechán bez p°íjmu.6 Pro tok sociálních dávek jsou
typická období stabilizovaných p°íjm· a nenadálých výpadk·; p°esn¥ tehdy je rodinná
solidární sí´ nepostradatelná.

Sloºitost sociálního systému je výsledkem vládních snah vyhov¥t r·zným, £asto pro-
tich·dným nárok·m na systém. Na jednu stranu se od n¥j o£ekává, ºe poskytne ²t¥drou
pomoc v²em pot°ebným, na druhou stranu se vláda snaºí zabránit jeho zneuºívání. Navíc
se od systému poºaduje, aby byl �exibilní a umoºnil tak místním ú°edník·m p°izp·so-
bit se výjime£ným situacím. P°estoºe jsou v²echny tyto vládní cíle legitimní, £asto se
neshodují s p·vodní pojistnou funkci systému. Nap°íklad: rodina je sociáln¥ pot°ebná,
pouze jsou-li sociáln¥ pot°ební v²ichni její £lenové. V²ichni nezam¥stnaní £lenové tedy
musí spolupracovat s ú°adem práce, coº velké romské rodiny s n¥kolika nezam¥stnanými
dosahují jen st¥ºí. Chudoba £asto obná²í, ºe alespo¬ jeden rodinný p°íslu²ník má prob-
lémy s alkoholem, drogami £i gamblerstvím, a tak je velice pravd¥podobné, ºe alespo¬
jeden £len vypadne z ú°adu práce. Pravidla vyºadující sociální pot°ebnost v²ech £len·
rodiny pravd¥podobn¥ m¥lo pobízet rodinu vyvíjet tlak na jednotlivce, aby se pravidl·m
sociálního systému podrobili. Pravidlo v²ak znásobuje p°íjmovou nejistotu zako°en¥nou
v systému.7

Flexibilita sytému má také neblahé následky. O mnoha dávkách rozhoduje místní
ú°edník na základ¥ svých subjektivních dojm· z rodiny. Vedle b¥ºných dávek mohou
ú°edníci odsouhlasit zvlá²tní dávky na ko£árek, pra£ku, uhlí £i jiné výdaje. Tato rozhod-

4Zuzka, str. 40.
5Souvislost mezi poji²t¥ním poskytovaným rodinnými sít¥mi a p°ekáºkami v p°ístupu na trh práce je

zkoumaná ve studii Sv¥tové Banky: Ho� a Sen (2002) zkoumají p°í£inný vztah mezi solidaritou v rámci
roz²í°ených rodin a nepotismem v zam¥stnání, kolapsem trhu s byty. Viz také Steiner (2004), který ar-
gumentuje, ºe £lenové solidárních sítí nemají dostate£nou motivaci (výhodn¥) investovat. Ivanov (2005)
analyzuje efektivitu program· mikrop·j£ek a zji²´uje, ºe Romové si v porovnání se svými neromskými
sousedy mnohem £ast¥ji p·j£ují na rodinné ú£ely a mén¥ £asto za ú£elem investic.

6Josef, str. 35.
7Josef, str. 33.
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nutí jsou £asto v podstat¥ náhodná, jelikoº ú°edníci nemají ºádné realistické informace
o situaci ºádajících rodin, a to zejména ve velkých m¥stech.

Sloºitost sociálního systému vybízí k manipulaci s jeho pravidly. Rodiny b¥ºn¥ hlásí
zavád¥jící po£ty £len· domácnosti. Dávky totiº pobírá domácnost jako celek, a pokud
se velká domácnost formáln¥ rozd¥lí na dv¥, celkové p°ísp¥vky se mohou zvý²it. Je také
výhodné tvrdit, ºe £lenové vylou£ení z pracovního ú°adu jsou �nezávislá rodina�, a tak
zachránit p°íjmy zbývající £ásti rodiny. Ú°edníci v podstat¥ nemohou zjistit skute£né
sloºení rodiny, a tak tyto desinformace nez°ídka tolerují navíc se sloºení domácnosti
£asto m¥ní. Desinformace v²ak £asto nakonec vedou k rozpor·m a z toho vyplývajícímu
pozastavení dávek. Dal²í nevýhodou sloºitosti sociálního systému je, ºe n¥kte°í sociáln¥
pot°ební jsou jednodu²e tak stresováni sloºitým byrokratickým procesem, ºe se do n¥j
prost¥ odmítají zapojit.8

Sloºitost sociálního systému vede k jeho nep°edvídatelnosti a tím pádem k urgentní
pot°eb¥ dodate£ného poji²t¥ní � toho Romové dosahují pomocí neformálních solidárních
sítí v rámci svých roz²í°ených rodin. Tyto spletité vztahy v²ak vedou k vzájemnému
sdílení p°íjm· a z toho vyplývajícím spole£enským suboptimalitám podobným �tragedii
obecné pastviny�. V porovnání s £leny neromské spole£nosti zaloºené na individual-
it¥ mají Romové niº²í motivaci své p°íjmy zvy²ovat individuálním úsilím. Stát by p°i
hledání ideálního sociálního systému nem¥l opomíjet jeho p·vodní pojistnou funkci.

2.2 Nedostate£né vzd¥lání
Romové jsou v porovnání s Neromy mén¥ vzd¥laní,9 coº omezuje jejich úsp¥ch na pra-
covním trhu, jelikoº poptávka po nekvali�kované práci po roce 1989 dramaticky klesá.10
Zatímco nejdrasti£t¥j²í formy diskriminace, jako na p°íklad umís´ování romských ºák·
do zvlá²tních ²kol, se postupn¥ vytrácejí, a to £áste£n¥ díky mezinárodnímu tlaku, dal²í,
subtiln¥j²í p°í£iny Romského de�citu ve vzd¥lání, p°etrvávají. V mnoha lokalitách za£aly
základní ²koly podporovat romské ºáky vytvá°ením tzv. komunitní atmosféry. Mnoho z
nich otev°elo p°ípravné ro£níky, zam¥stnalo romské asistenty a nabízí zájmové krouºky
atraktivní pro romské d¥ti, nap°íklad hodiny tance. V mnoha p°ípadech se t¥mto ²kolám
díky svému vst°ícnému postoji poda°ilo Romy p°esm¥rovat ze zvlá²tních na b¥ºné zák-
ladní ²koly. P°estoºe jde v porovnání s devadesátými léty o zlep²ení, má koncept komu-
nitních ²kol svá úskalí. Pedagogické nástroje podporující romské ºáky, jako kup°íkladu
p°ípravné ro£níky, jsou pro neromské rodi£e jasným signálem, ºe se ²kola specializuje na

8Zuzka, str. 37.
9Sirovátka (2002) odhaduje, ºe v roce 2001 m¥lo 70% Rom· pouze základní £i niº²í vzd¥lání, coº

je jisté zlep²ení v·£i odhad·m z roku 1991, av²ak výrazn¥ pod úrovní odhad· týkajících se celkové
populace. Podle s£ítání lidu z roku 2001 m¥lo jen 23% �ech· základní £i niº²í vzd¥lání, zatímco mezi
Romy toto £íslo £inilo 65%.

10Kaplan (1999) uvádí, ºe 86% romských ºadatel· o práci m¥lo základní £i niº²í vzd¥lání, coº v²ak
odpovídalo poºadované kvali�kaci pouze u 3% nabízených míst.
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Romy, a ºe v ní tedy pravd¥podobn¥ bude mnoho romských ºák·, na£eº z takové ²koly
v¥t²ina neromských ºák· odejde. Rodi£e t¥chto d¥tí nejsou zákonit¥ xenofobní, moºná
se pouze obávají zpomalení výuky v d·sledku vy²²ího zastoupení sociáln¥ znevýhod-
n¥ných ºák·. Jejich skeptická o£ekávání se bohuºel vºdy potvrdí. Jakmile nerom²tí ºáci
odejdou, tempo vyu£ování se výrazn¥ zpomalí, jelikoº zbývající rom²tí ºáci jsou hand-
icapováni nízkým vzd¥láním svých rodi£· a ekonomickými, kulturními £i jazykovými
p°ekáºkami. Segregace zap°í£in¥ná tímto mechanizmem, m·ºe být stejn¥ ²kodlivá jako
umíst¬ování do zvlá²tních ²kol. Komunitní ²koly £asto rezignují na standardní osnovy a
vyu£ují na základ¥ osnov zjednodu²ených, navíc hrozí výskyt vy²²í kriminality, jelikoº
se zde soust°e¤ují d¥ti z chudých rodin.11 D·sledkem je, ºe skoro ºádní absolventi ko-
munitních ²kol nedosáhnou st°edního vzd¥lání. A£ mnoho komunitních ²kol udává, ºe
jejich studenti ve st°edním vzd¥lání pokra£ují, zaznamenávají pouze po£ty ºák·, kte°í
st°ední ²kolu za£ínají. Podle zku²enosti sociálních pracovník· z �lov¥ka v tísni v²ak
v¥t²ina student· z níºe popsané lokality následkem ²oku ze standardního prost°edí bez
podpory komunitního p°ístupu odejde ze st°ední ²koly jiº po n¥kolika m¥sících.

V sou£asné dob¥ m¥ní zvlá²tní ²koly administrativním opat°ením sv·j status a je-
jich absolventi jiº byli osvobozeni od p°ekáºek, které by jim formáln¥ bránily v dal²ímu
studiu. Tato opat°ení sice eliminují stigma zvlá²tních ²kol, av²ak skute£ná kvalita výuky
se na nich bude m¥nit pouze pomalu. �koly komunitní i zvlá²tní se vlastn¥ p°ik-
lání ke stejným výukovým metodám: ty jsou charakterizovány vst°ícným p°ístupem
k romským ºák·m, ale také segregací a mírn¥j²ími poºadavky na výuku, coº vede ke
nekonkurenceschopnosti jejich absolvent· na pracovním trhu.

Pro úsp¥²ný boj se segregací ve ²kolství je d·leºité si uv¥domit, ºe tato segre-
gace je ve velké mí°e dobrovolná.12 Pro romské rodi£e je £asto t¥ºké pln¥ si uv¥domit
nízkou kvalitu výuky v komunitních ²kolách. Známky nejsou sm¥rodatné, jelikoº je nelze
srovnávat mezi jednotlivými ²kolami a v komunitních ²kolách mají in�a£ní charak-
ter, navíc rodi£e nejsou schopni p°ímo posoudit kvalitu vyu£ování, jelikoº jsou sami
nevzd¥laní.

Krom¥ nedostatku informací nemají rom²tí rodi£e ani d¥ti dostate£nou motivaci k
hledání lep²ích ²kol. Zatímco v¥t²ina Nerom· má vzd¥lané známé s vysokými p°íjmy,
Romové ne, a tak se jim nedostává p°ímé zku²enosti s výhodami vzd¥lání. Navíc úsp¥ch
Rom· je se vzd¥láním spojen mnohem mén¥ neº u Nerom·; Romové £asto pracují v ²edé
ekonomice a ti úsp¥²ní získali své bohatství na základ¥ svých známostí, talent· a osob-
ních kvalit - vzd¥lání oby£ejn¥ nebylo rozhodující. Navíc, rodina m·ºe p°íli² vzd¥laného
p°íslu²níka ztratit. Úsp¥²ný právník m·ºe být jen st¥ºí sou£ástí solidární sít¥; pokud by
nebyl p°ipraven d¥lit se o v¥t²inu svého p°íjmu se zbytkem své rozsáhlé rodiny, musel
by zp°etrhat v²echny rodinná pouta. Jsou-li navíc n¥kte°í £lenové rodiny sociáln¥ de-

11Sociální pracovníci �lov¥ka v tísni byli sv¥dky epidemie homosexuální prostituce a zneuºívání drog
na komunitní ²kole v lokalit¥ popsané v p°íloze.

12�áste£n¥ dobrovolná podstata segregace do zvlá²tních ²kol je zmín¥ná nap°iklad v Ringold, Oren-
stein a Wilkens (2003), str. 46.
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privovaní, je tém¥° nemoºné vytvo°it prost°edí, ve kterém by mohlo být vzd¥lání pln¥
vyuºito.13 Skepse v·£i uºite£ností vzd¥lání je dále prohlubována o£ekávanou diskrimi-
nací na pracovním trhu. Motivace ke vzd¥lání je z mnoha d·vod· nízká, a tak v¥t²ina
romských rodin nakonec segregaci akceptuje. Výjimku tvo°í nejúsp¥²n¥j²í rodiny, snaºící
se ve spole£nosti za°adit do st°ední t°ídy.14

Revenga, Ringold a Tracy (2002, str. 19) analyzovali reprezentativní soubor rom-
ských domácností v Bulharsku, Ma¤arsku a Rumunsku a zjistili, ºe základní a st°ední
vzd¥lání p°iná²í Rom·m men²í zvý²ení p°íjm· neº Nerom·m, a skute£né zvý²ení p°íjm·
p°iná²í Rom·m aº vy²²í vzd¥lání, v p°ípad¥ kterého mají Romové návratnost vy²²í neº
Neromové. Vzd¥lávací strategie romských rodin jsou s tímto statistickým pozorováním
konsistentní: motivace pro st°ední vzd¥lání je nízká a vy²²í vzd¥lání je mimo moºnosti
v¥t²iny romských rodin, coº v d·sledku £asto vede k úplné rezignaci.

Nedostatek motivace ke vzd¥lání je je²t¥ podporován vst°ícností komunitních ²kol:
romské d¥ti se t¥²í z uvoln¥né atmosféry a jejich rodi£e oce¬ují toleranci vysokého po£tu
absencí, jeº by v p°ípad¥ oznámení ú°ad·m mohly vést ke ztrát¥ sociálních dávek.15
A£koli je z°ejmé, ºe rom²tí rodi£e vzd¥lání oce¬ují, jejich motivace k p°ekonání segregace
nedosta£uje.

Se segregací a jejími d·sledky se vypo°ádáme jen, kdyº se zm¥ní pobídky jak ²kol, tak
i rodi£·. �koly dostávají extra dotace proporcionáln¥ k po£tu sociáln¥-ekonomicky hand-
icapovaných ºák·, coº jsou v praxi Romové. Kdyº se tedy ²kola jednou specializuje jako
komunitní, má zájem získat co nejvíc Rom·. Pokud by místo toho byly dotace maximali-
zovány p°i udrºitelném pom¥ru spole£enskoekonomicky handicapovaných ºák·, °ekn¥me
20%, ²koly by byly motivovány, aby p°ede²ly segregaci úplné.

P°irozená motivace Rom· ke vzd¥lání musí být dopln¥ná státními pobídkami. Sloven-
ská vláda nedávno zavedla zvlá²tní dávky pro rodiny d¥tí s dobrými studijními výsledky.
Podobn¥ �eská vláda zavedla moºnost krácení sociálních dávek v p°ípadech nízké ²kolní
docházky. Av²ak, nejsou-li dostate£n¥ promy²lena, mohou mít takováto opat°ení necht¥né
d·sledky. M·ºou totiº utvrdit romské rodi£e ve výb¥ru segregovaných ²kol, ve kterých
jednodu²eji získávají dobré známky a absence jsou £asto tolerovány.16 Proto musí být
�nan£ní pobídky a pokuty, mají-li pomoci, odvislé od m¥°ítek porovnatelných mezi
r·znými ²kolami, coº umoºní jenom sjednocené testování ºák·. Sjednocené testy by
navíc pomohly romským rodi£·m i expert·m objektivn¥ vyhodnotit skute£né pedagog-
ické výsledky komunitních ²kol.

Ministerstvo ²kolství rozd¥luje stipendia pro romské st°edo²koláky ve vý²i 7000 K£
ro£n¥, ta v²ak mohou být pouºita pouze na úhradu výdaj· souvisejících se vzd¥láváním,
jako je nap°. ²kolné. Stipendium je z°ejm¥ mín¥no jako pomoc chudým student·m

13Zuzka, str. 37.
14Zuzka, str. 37.
15Bolf et al. (2004) zjistili na malém vzorku základních ²kol, ºe zatímco nerom²tí ºáci pr·m¥rn¥ chybí

v prvním roce ²koly asi 100 hodin ro£n¥, absence jejich romských spoluºák· je více neº dvojnásobná.
16Fero, str. 19.
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pro p°ekonání �nan£ních p°ekáºek a ne jako �nan£ní pobídka zvy²ující motivaci ke
vzd¥lání. Neomezený ú£el stipendií by více zvý²il motivaci nav²t¥vovat st°ední ²kolu,
aniº by, pokud by to rodina pot°ebovala, bránil v úhrad¥ ²kolného. Stipendium je dnes
podmín¥no etnicitou recipient·, coº pro svou politickou nep°ijatelnost brání dal²ímu
rozvoji programu. Místo toho by stipendia mohla být podmín¥na nízkým vzd¥láním
rodi£· student·, coº by v praxi pokrylo tutéº skupinu recipient·.

Vy²²í vzd¥lání je pro úsp¥ch na trhu práce nutné, av²ak vzd¥lanost mezi Romy
roste p°íli² pomalu. Mnoho ²kol zavedlo pedagogické nástroje podporující romské ºáky,
coº je pomáhá p°esm¥rovat ze zvlá²tních na základní ²koly. Bohuºel tyto nástroje £asto
odstra²ují Neromy a vedou k segregaci. Vláda by se m¥la zam¥°it nejen na pedagogickou
podporu romských ºák·, ale téº na vytvá°ení pobídek pro ²koly a ºáky zabra¬ujících
segregaci. Dotace na ºáka by m¥la být maximální na smí²ených, ne na segregovaných
²kolách, a sociáln¥ znevýhodn¥né rodiny ºák· s dobrými známkami by m¥ly pobírat
�nan£ní odm¥ny: za tímto ú£elem by m¥ly být známky na r·zných ²kolách srovnatelné.

2.3 Nízká mobilita
Nízká mobilita je problémem trhu práce v �eské republice obecn¥. Trh s byty je siln¥
regulován, a tak se bydlení v oblastech s pracovními p°íleºitostmi hledá jen obtíºn¥.
V d·sledku jsou nezam¥stnaní uv¥zn¥ni v ekonomicky postiºených oblastech, coº dis-
propor£n¥ postihuje Romy, kte°í jsou tradi£n¥ siln¥ zastoupení v Severních �echách a
jiných neprosperujících oblastech. A£koliv jsou Romové £asto povaºování za tradi£n¥
mobilní,17 ve skute£nosti £elí více p°ekáºkám v·£i mobilit¥ neº Neromové. Jak bylo
popsáno v £ásti 2.1, Romové jsou ekonomicky závislí na rodinných sítích, a tak se jen
výjime£n¥ st¥hují jinam neº k p°íbuzným.18 Dal²í hlavní p°í£inou nízké mobility Rom·
je silná diskriminace, kterou trpí na trhu s bydlením; bydlení je nejpal£iv¥j²ím prob-
lémem v¥t²iny romských rodin. Kdyº uº se Romové st¥hují, není to za lep²í prací, ale
protoºe p°i²li o sou£asné bydlení, a tak kon£í v neprosperujících oblastech, kde je bydlení
dostupné, av²ak práce vzácná.

Diskriminace Rom· na trhu s bydlením je v²udyp°ítomná. Mnoho realitních kancelá°í
ukon£í telefonní hovor, jakmile zjistí, ºe zájemce je Rom. Takováto diskriminace je ne-
spravedlivá, nezákonná a po²kozuje dlouhodob¥ v²echny, av²ak ze strany pronajímatel·
není iracionální, protoºe mnoho romských rodin má ve zvyku neplatit nájem.19 A£koliv
se epidemické neplati£ství m·ºe jevit jako selhání Rom·, je do velké míry d·sledkem
vlivu prost°edí vytvo°eným vládou.

Právní proces spojený s vyst¥hováním notorického dluºníka trvá £asto aº n¥kolik
let, b¥hem nichº nájemce p°ichází o nájem. St°ední vrstv¥ se neplacení nájemného

17P°edkové dne²ních £eských Rom· jsou usazeni po generace, jde tedy o stereotyp.
18Josefova rodina se odmítla p°est¥hovat by´ jen v rámci jedné £tvrti, protoºe sedm tramvajových

zastávek pro n¥ byla neúnosná vzdálenost od p°íbuzných, (Josef, str. 31).
19V¥t²ina romských rodin v popisované lokalit¥.
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nevyplácí, protoºe má majetek, jeº by mohl být zabaven. Chudí lidé v²ak ºádný takový
majetek nevlastní, takºe se stává, ºe neplatí nájem léta, dokud není rodina soudn¥
vyst¥hována. Nájemci byt· pak mají strach pronajímat své byty £len·m skupin, u
kterých je pravd¥podobnost neplati£ství vy²²í, a Romové jsou jednou z nich.20

Notoricky zdlouhavá soudní °ízení jsou pro £eský právní systém typická.21 V p°ípad¥
bydlení vede neschopnost vymáhat smlouvy k selhání trhu - dokonce i bohaté romské
rodiny, které jsou ochotny a schopny nájem platit, mají problémy bydlení najít. Jelikoº
primární trh s byty pro romské rodiny nefunguje, vytvo°il se trh sekundární, který nabízí
bydlení na ubytovnách. Tento typ bydlení není státem tolik chrán¥n, takºe vyst¥hování
neplati£· bývá rychlé a £asto nevyºaduje soud. To umoº¬uje nájemník·m a pronají-
matel·m uzavírat vynutitelné (a£ £asto neformální) smlouvy, a tento náhradní trh tak
m·ºe fungovat. �asto se stane, ºe rodiny, které pod regulovanou smlouvou roky ne-
platily nájemné, za£nou platit (typicky mnohem vy²²í cenu) na základ¥ smlouvy nereg-
ulované. Dal²ím �°e²ením�, které se díky absenci funk£ního právního prost°edí vytvo°ilo,
jsou ma�e uºívající násilí: ty na rozdíl od ²patn¥ fungujícího zákonného systému ne-
mají problém s vynucováním pln¥ní smluv. Romové se na základ¥ takovýchto �°e²ení�
soust°e¤ují v neatraktivních perifériích. Nájemné, které musí platit za bydlení nízké
kvality na ubytovnách, je £asto závratné, av²ak nemají na výb¥r, jelikoº není kam jít.
Nad¥je na p°est¥hování za lep²í prací je mizivá.

Vyst¥hování nejenºe m·ºe trvat roky, soudy téº mohou ºádat po majiteli, aby
z d·vodu vhodných dal²ího z°etele nalezl vyst¥hovávané rodin¥ náhradní byt. Toto
pravidlo, jeº má chudé rodiny chránit, je ve skute£nosti po²kozuje, protoºe v první °ad¥
odstra²uje majitele od poskytnutí pronájmu. Takováto rozhodnutí navíc vysílají rom-
ským rodinám, které p°ípad sledují, ²patný signál.22 Sloºité zákony a pomalá soudní
°ízení vná²ejí do rozhodnutí o vyst¥hování zmatek a rozru²ují tak souvislost s nepla-
cením nájemného. Romové, kte°í sledují p°ípady svých druh· mohou dojít k záv¥ru, ºe
vyst¥hování je náhodnou událostí mající máloco spole£ného s dluhy. Na jednu stranu
n¥kte°í soukromí vlastníci vyst¥hovávají romské rodiny nespravedliv¥ a nezákonn¥, na
druhou stranu n¥která m¥sta nemají ºádný jasný systém v p°id¥lování sociálních byt·

20Dal²í d·vody samoz°ejmé také hrají roli. N¥kte°í vlastníci mohou být prost¥ xenofobní, dal²í se
obávají, ºe jejich okolní byty ztratí hodnotu, jelikoº v¥t²ina Nerom· nechce mít za sousedy Romy.

21Problém je obecný, netýká se jen bytového práva. Nap°íklad Zuz£in manºel se dokázal vyhýbat
výkonu trestu po n¥kolik let. (Zuzka p. 39); pomalost soudního systému významn¥ podkopává odstra²u-
jící význam trestu.

22Jako sociální pracovník �lov¥ka v Tísni jsem pracoval s rodinou, která léta neplatila nájemné,
celková dluºná £ástka £inila 200 000 K£. Soud rozhodl, ºe je nájemce nem·ºe vyst¥hovat, pokud rodin¥
nenabídne náhradní byt, protoºe se jednalo o rodinu s deseti d¥tmi ve ²patné sociální situaci. Nájemce
nebyl schopen rodin¥ sjednat nájem na regulovaném trhu a proto jí za 200 000 K£ zakoupil malý
d·m na venkov¥, navíc rezignoval na výb¥r p·vodního dluhu. Soud tím p°ede²el bezdomovectví rodiny,
av²ak cena za sociální pomoc (400 000 K£) se p°enesla na nájemce - soukromou osobu bez jakýchkoli
morálních závazk· v·£i rodin¥. Navíc místní Romové, kte°í p°ípad sledovali, protestovali proti tomu,
ºe rodina s nejv¥t²ím dluhem získala d·m, zatímco jiní dluºníci s mén¥ d¥tmi nikoliv.

11



a/nebo vyst¥hovávání z nich, a tak trestají notorické neplati£e aº po n¥kolika letech.
Na²t¥stí se v poslední dob¥ objevují první signály zlep²ení situace. Nájemné na

neregulované £ásti trhu kleslo díky nízké úrokové mí°e a dostupnosti hypoték a i právní
systém za£íná být více efektivní. Triviální procesy, které by v devadesátých letech trvaly
dva roky nyní £asto trvají jen p·l roku. N¥kterým romským rodinám se v popisované
lokalit¥ poda°ilo pronajmout si byt od soukromých nájemc· a za£ít platit nájemné,
a£koliv b¥hem devadesátých let neplatily.

Významnou, jestli ne hlavní roli v problematické bytové politice v·£i Rom·m za-
stává místní samospráva. V devadesátých letech ºila v¥t²ina Rom· v bytech ve vlast-
nictví m¥st. Od té doby po£et Rom· ºijících v m¥stských bytech klesl: mnoho samospráv
neud¥lalo nic, aby p°ede²lo r·stu dluh· a následujícímu vyst¥hování romských rodin;
n¥které dokonce aktivn¥ privatizovaly m¥stské domy obydlené Romy vlastník·m, jeº
²pinavou práci vyst¥hování provedli sami. Místní ú°edníci mají n¥kolik d·vod· k vys-
t¥hovávání Rom·: jednání s romskými nájemníky je £asto administrativn¥ náro£né a
romské rodiny jsou po£etné, takºe byty se rychle opot°ebovávají. Nadto vyst¥hovávání
Rom· m·ºe být populární mezi místními voli£i.23

Romové vyst¥hovaní z m¥stských byt· nej£ast¥ji kon£í v ubytovnách s neregulo-
vaným, vysokým nájemným. Stát následn¥ t¥mto rodinám zvý²í sociální dávky, coº
je v²ak zát¥ºí pro centrální vládu a ne místní ú°ad. Centrální vláda si této external-
ity v²imla a nový vládní návrh sociálního systému p°esouvá zát¥º vyplácení sociálních
dávek ur£ených k bydlení z centrálního na místní rozpo£ty. Nové opat°ení v²ak m·ºe
mít neºádané d·sledky: zvy²uje totiº motivaci místních ú°ad· zbavit se chudých rom-
ských rodin a vyst¥hovat je z m¥sta. A£koli toto samospráva nem·ºe u£init p°ímo,
m·ºe docílit uzav°ení ubytoven. Tento dob°e mín¥ný návrh by tak mohl vést k dal²ímu
odsunutí Rom· do vzdálen¥j²ích neatraktivních lokalit.

Vysoká diskriminace, které Romové £elí na trhu s byty, dramaticky sniºuje jejich
mobilitu. Je z velké £ásti d·sledkem selhání trhu zp·sobeným notoricky pomalým
právním systémem a z toho plynoucí neschopnosti vymáhat nájemní smlouvy. Fun-
gující právní prost°edí by p°inutilo romské rodiny platit nájemné a nájemci by nem¥li
d·vod k diskriminaci. Mnoho samospráv má tendenci zbavovat se romských rodin, a
vyst¥hovávat je ven z m¥st. To ukazuje, ºe místní úrove¬ není vhodná pro °e²ení by-
tových problém· Rom·, a ºe by centrální vláda m¥la hrát v této záleºitosti aktivn¥j²í
roli.

23Je d·leºité zd·raznit, ºe p°ístup samospráv k Rom·m je velmi heterogenní a mnohé jednají zod-
pov¥dn¥ a citliv¥.
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2.4 Dluhy
Mnoho romských rodin je hluboce zadluºených.24 Dluhy mohou být hlavní p°ekáºkou
v integraci Rom· do legálního trhu práce, protoºe p°íjmy z £erné práce nemohou být,
narozdíl od legálních p°íjm·, zabaveny.

Mezi typické dluhy pat°í nedoplatky za elekt°inu a plyn, dluhy na nájemném, na
zdravotním poji²t¥ní a neuhrazené pokuty. Dal²í dluhy vznikly jako výsledek tvo°ivých
cest, kterými si Romové p·j£ují peníze: jelikoº standardní bankovní p·j£ky jsou pro
n¥ nedostupné, p·j£ují si hotovost nestandardními, nákladnými zp·soby. Oblíbený trik
spo£ívá v zaloºení bankovního ú£tu a uloºení °ekn¥me 10 000 K£; to umoº¬uje majiteli
ú£tu £erpat kontokorent a získat hotovost 20 000 K£, vzniká tedy dluh ve vý²i 10
000 K£ s vysokým úrokem. V mnoha romských rodinách si v²ichni dosp¥lí £lenové
takto zaloºili ú£et ve v²ech dostupných bankách. Dal²ím trikem je zakoupit na splátky
nap°. mobilní telefon a okamºit¥ jej prodat v zastavárn¥. Romské rodiny jsou takto
schopny si vyp·j£it podstatné £ástky a ve v¥t²in¥ p°ípad· jsou tyto dluhy v£etn¥ úrok·
a r·zných poplatk· mimo jejich schopnost splácení. Zatímco dluhy nebyly p°íli² velkým
problémem v devadesátých letech, v posledních letech se exekuce majetku dluºník·
zrychlila.

Pot°eba hotovosti je v romských rodinách obrovská, a tak kdyº uº byly v²echny jiné
zp·soby vyuºity a uº nezbývá co zastavit, neodolají n¥které rodiny sluºbám lichvá°·.
�Výhodou� lichvá°· je, ºe oproti legálním institucím pouºívají k vymáhání splátek násilí.
Jsou proto schopni poskytovat p·j£ky i nejchud²ím lidem, av²ak zneuºívaje své výhodné
vyjednávající pozice vyºadují úrokové míry ve vý²i aº 100% za m¥síc. Úºerníci jsou
speci�kum míst s extrémní chudobou: jsou £astí kup°íkladu v severních �echách, ale v
Praze, kde mají Romové k zastavení p°inejmen²ím televizi, roz²í°ení nejsou.

Integrace chudých romských rodin na legálním pracovním trhu je nemoºná, dokud
budou zatíºeny dluhy p°esahujícími jejich schopnost splácet. V sou£asné dob¥ v �eské
republice neexistují osobní bankroty, vláda v²ak debatuje o jejich zavedení, jelikoº po£et
zadluºených domácností stoupá, a to nejen mezi romy. Z osobních bankrot· by t¥ºili
jak dluºníci tak v¥°itelé, jelikoº bez nich dluºníci £asto úpln¥ p°estávají splácet, ºijí pod
ºivotním minimem £i z práce na£erno a v¥°itelé jim tak nemají co zabavit, zatímco nové
vyjednávání o vý²i dluhu a splátkovém kalendá°i by mohla otev°ít cestu socioekonomické
integraci dluºník· i £áste£nému splacení dluhu.

2.5 Práce na£erno
Mnoho o�ciáln¥ nezam¥stnaných Rom· ve skute£nosti pracuje na£erno, coº je £asto
místními ú°ady tolerováno, jelikoº to povaºují za lep²í neº totální apatii. Orientace
na £ernou práci má v²ak mnoho negativních dopad·. Vedle p°ímých následk·, jako je

24V²echny t°i rodiny popsané v p°íloze mají zna£né dluhy a jedin¥ Zuz£ina rodina, je schopna je
splácet.
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nap°íklad nedostate£ná bezpe£nost práce,25 existují d·leºité nep°ímé následky. Smlouvy
o práci na£erno nejsou právn¥ vymahatelné a tak d¥lníci £asto p°ichází o výd¥lek.26
Nevyplacené platy jsou pouze ²pi£kou ledovce, mnoho potenciáln¥ výhodných smluv
není v·bec uzav°eno, protoºe si strany navzájem ned·v¥°ují, a plná d·v¥ra je bez právní
podpory státu moºná jen mezi dlouhodobými partnery. Známosti jsou proto mezi Romy
v porovnání s Neromy d·leºit¥j²í, coº jen dále sniºuje mobilitu Rom·. Navíc práce
na£erno v¥t²inou bývá nekvali�kovaná, a tak specializace na stínovou ekonomiku st¥ºuje
p°echod do kvali�kovaného sektoru.

Právo dºungle, typické pro stínovou ekonomiku, vytvá°í poptávku po autorit¥, jeº
by vymáhala dodrºování smluv podobn¥ jak to £iní v o�ciálním sektoru vláda, a jednou
z takových autorit je ma�e. Trh mytí oken27 by fungoval lépe, kdyby mohli my£i se
svými klienty uzav°ít vymahatelnou smlouvu. Jelikoº v²ak vymahatelné smlouvy nejsou
v ²edé ekonomice k dispozici, vznikají kon�ikty a my£i musejí pracovat ve dvojicích,
aby se mohli ubránit útok·m. I I takovýto zdánliv¥ nevinný problém je p°íleºitostí pro
ma�ánské praktiky, které je pozd¥ji t¥ºké vymítit.

Práce na£erno je v podstat¥ nepostiºitelná, jelikoº ji stát nem·ºe kontrolovat. Stínová
ekonomika ztratí ze své p°itaºlivosti, pouze sníºí-li se marginální da¬ová zát¥º, která je
obzvlá²t¥ vysoká pro nízké p°íjmy a n¥kdy dosahuje aº 100%.

2.6 Diskriminace
Romové jsou siln¥ diskriminování na pracovních a jiných trzích.28 I kdyº se stát snaºí
proti diskriminaci bojovat, má jen omezené moºnosti, protoºe diskriminace je zpravidla
neprokazatelná. Pro ú£inný boj s diskriminací je d·leºité porozum¥t r·zným motiv·m,
které se za ní skrývají. N¥kte°í zam¥stnavatelé odmítají zam¥stnat Romy z xenofobních
d·vod·, av²ak v kontextu �eské republiky z°ejm¥ p°evládají �individuáln¥ racionální�
motivy diskriminace. Nap°íklad Fer·v bývalý zam¥stnavatel Starý platí romským d¥l-
ník·m mén¥ neº neromským, protoºe ti první mají hor²í vyjednávající pozici neº ti
druzí.29 Starý prost¥ maximalizuje sv·j zisk a ne²títí se diskrimina£ních praktik. Jiní za-
m¥stnavatelé odmítají p°ijmout Romy, jelikoº nejsou schopni rozpoznat kvalitu pracov-
níka a statisticky vzato je tato etnická p°íslu²nost negativním signálem, nebo´, alespo¬
podle roz²í°eného názoru, mají Romové v pr·m¥ru hor²í pracovní morálku.30 Statistické

25Nehody jsou £asté, Fero, str. 20.
26Fero, str. 24, Josef, str. 32.
27Pro popis tohoto trhu, viz Fero, str. 22.
28Sirovátka (2002) uvádí, ºe na diskriminaci ze strany zam¥stnavatele si st¥ºuje 33% Rom·. Toto

£íslo pravd¥podobn¥ skute£ný rozm¥r diskriminace podce¬uje, jelikoº mnoho Rom· prost¥ nezkou²í
získat práci tam, kde se dá diskriminace o£ekávat.

29Fero, str. 21.
30Nejv¥t²ími ob¥´mi statistické diskriminace jsou pracovití Romové jako Zuzka. Ti se mohou diskrim-

inaci vyhnout jedin¥ tím, ºe se jim poda°í vytvo°it si dobrou pov¥st ve stabilním zam¥stnaneckém
pom¥ru, av²ak vºdy jsou si v¥domi, ºe na anonymním pracovním trhu by je tato pov¥st od diskrim-
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diskriminace pat°í mezi samonapl¬ující se proroctví. O£ekávání diskriminace sniºuje mo-
tivaci k získávání dovedností £i pracovních návyk·, a tak mohou být skeptická o£ekávání
zam¥stnavatel· nakonec potvrzena. T¥ºi²t¥ diskriminace Rom· leºí z°ejm¥ v statistické
diskriminaci.

I kdyº je statistická diskriminace individuáln¥ racionální, znemoº¬uje integraci Rom·,
a tím v dlouhodobém m¥°ítku po²kozuje celou spole£nost. Av²ak, jelikoº jsou pohnutky
jednotlivc· k diskriminaci vysoké a moºnosti státu diskriminaci prokázat nízké, zmizí
diskriminace pouze aº zmizí její statistické d·vody. Mezitím je nutné, aby stát Rom·m
poskytl um¥lé �nan£ní pobídky, motivující k vy²²ímu vzd¥lání jak jsem argumentoval
v £ásti 2.2.

3 Záv¥r
P°echod od centráln¥ plánované ekonomiky k decentralizovaným trh·m byl t¥ºký pro
v¥t²inu £eských ob£an·, ale zatíºení Rom· bylo zmnohonásobeno jejich speci�ckou
sociáln¥ekonomickou situací a diskriminací. V¥t²inu problém·, kterým Romové £elí,
sdílejí s ostatními £eskými ob£any: jejich ºivot je komplikovaný nefunk£ním poma-
lým právním systémem, rigidn¥ regulovaným bytovým trhem a absurdn¥ vysokými
marginálními dan¥mi. Sirovátka (2002) poznamenává, ºe nezam¥stnanost mezi Romy, i
kdyº je z°eteln¥ vy²²í neº mezi Neromy, je korelována s nezam¥stnaností celé populace a
tak se zdá, ºe má nezam¥stnanost obou populací stejné ko°eny. Obecné zlep²ení právního
a ekonomického prost°edí by tedy mohlo Rom·m prosp¥t nejvíce. Bohuºel se v²ak v
p°ípad¥ Rom· problémy zp·sobené nedostatky právního a ekonomického prost°edí zná-
sobují, protoºe na rozdíl od Nerom· jsou t¥mto nedostatk·m £asto vystaveny celé sít¥
rodin. Neromské rodiny závislé na sociálních dávkách mají obvykle spole£enské konekce
na lidi nezávislé na sociálním systému, zatímco v p°ípad¥ Rom· na p°ídavcích závisí
celé rodinné sít¥, které mají jen malé konekce na rodiny na sociálním systému nezávislé.

D·leºitý p°íklad p°ekáºky, kterou Romové sdílejí s mnoha neromskými rodinami je
obrovská zadluºenosti, která nutí a bude nutit tyto rodiny vyhledávat nezákonné zdroje
p°íjmu, jelikoº jakýkoli legální p°íjem by mohl být zabaven. Zatímco v²ak jsou takové
zadluºené rodiny mezi Neromy výjimkou, v p°ípad¥ Rom· jsou dluhy epidemií zasahující
celé rodinné sít¥. Pro romskou integraci je nutná úleva od dluh·. Je pravd¥podobné, ºe
k t¥mto úlevám dojde, protoºe i v¥°itelé mají zájem na £áste£né úlev¥, jelikoº bez ní
by neúnosn¥ zadluºené rodiny nesplácely v·bec. �eská vláda v sou£asné dob¥ diskutuje
zavedení osobních bankrot·.

I kdyº Romové sdílejí jádro problém· s neromskou populací, £elí nadto speci�ckým
p°ekáºkám, které si vyºadují speci�cká °e²ení. Romové mají nízkou motivaci ke vzd¥lání,
protoºe na pracovním trhu mohou o£ekávat diskriminaci a návratnost vzd¥lání je v
inace neochránila (Zuzka, str. 42), a tak je strach ze ztráty místa nutí vyvíjet je²t¥ v¥t²í pracovní
úsilí.
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jejich p°ípad¥ niº²í neº v p°ípad¥ neromské populace. K p°ekonání následk· absence
dostate£ných p°irozených stimul· musí stát vytvo°it stimuly �um¥lé�. V praxi navrhuji
�nan£ní odm¥ny pro ºáky s dobrými známkami. Tyto odm¥ny nemusí být podmín¥ny
etnicitou p°íjemce politicky p°ijatelným °e²ením je p°iznat je d¥tem rodi£· s nízkým
vzd¥láním.

Dal²ím zásadním problémem speci�cky postihujícím Romy je diskriminace na trhu
s bydlením. P°ímý boj proti této diskriminaci je beznad¥jný, jelikoº je prakticky ne-
prokazatelná. Stát by m¥l rad¥ji tuto diskriminaci vyváºit sítí sociálních byt· ur£ených
pro romské rodiny s ambicí a schopností p°echodu z niº²í do st°ední t°ídy.31 P°id¥lování
sociálních byt· je v sou£asnosti v kompetenci místních samospráv, které se £asto Rom·
zbavují vyst¥hováváním za m¥sta, a tak se zdá, ºe °e²ení bytových problém· Rom· by
m¥lo spadat pod n¥kterou z centrálních institucí.

Pouze kombinace obecného zlep²ení právního a ekonomického prost°edí s ur£itými
proromsky speci�ckými opat°eními, zejména v oblasti vzd¥lávání a bytové politiky, m·ºe
pomoci Rom·m v integraci na pracovním trhu jakoºto i v dal²ích ekonomických aspek-
tech ºivota.

31Zuz£ina rodina je p°íkladem romské rodiny na p°echodu od niº²í ke st°ední t°íd¥, které p°id¥lení
sociálního bytu v tomto procesu zásadn¥ pomohlo (Zuzka, str. 39).
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�ást II
Kazuistiky
T°i p°iloºené kazuistiky popisující konkrétní zku²enosti Rom· nejsou mín¥ny jako náhrada
za d·kazy pro tvrzení v eseji, spí²e mají za ú£el £tená°i zprost°edkovat osobní zku²enosti
Rom· na trhu práce. Informáto°i byli vybráni se z°etelem na zastoupení r·zných strate-
gií na trhu práce rozmanitých socioekonomických zázemí. Zárove¬ jsme vybrali informá-
tory, se kterými máme dlouhodobé a stabilizované p°átelské vztahy, abychom p°ede²li
povrchní, zavád¥jící sebereprezentaci. Rozhovory trvali n¥kolik hodin a byly rozd¥leny
do dvou £i t°í setkání. Informátor·m byla za vynaloºený £as vyplacená malá odm¥na.
V²ichni t°i informáto°i ºijí v praºské £tvrti s relativn¥ vy²²ím zastoupením Rom·. (1000
aº 3000 z celkových 80 000 obyvatel).32 A£koli informáto°i nejsou p°íbuzní £i p°átelé,
znají se a na ulici se zdraví stejn¥ jako v¥t²ina Rom· v této £tvrti, kte°í spole£n¥ utvá°í
komunitu ve smyslu malé vesnice podobné velikosti.

32O�ciální statistiky neexistují, Romové se navíc v posledních letech z Prahy pod ekonomickými
tlaky vyst¥hovávají, takºe jejich po£ty klesají.
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A Fero
(sepsal J. Steiner)

A.1 Úvod
Fero a Steiner se seznámili p°ed p¥ti lety, kdy Steiner p·sobil v lokalit¥ jako sociální
pracovník a Ferova rodina pat°ila mezi jeho klienty. Jejich pracovní kontakty skon£ily
p°ed t°emi lety a profesní vztah se prom¥nil v p°átelství. Steiner nav²t¥vuje Fera p°ib-
liºn¥ jednou m¥sí£n¥. Dva provedené rozhovory byly uskute£n¥ny v sou£asném bydli²ti
rodiny - prvního se ú£astnila Ferova manºelka a d¥ti. Za celkem osmihodinový rozhovor
Fero obdrºel 800 K£.

A.2 Rodinné zázemí
Fero je t°icetiletý Rom se základním vzd¥láním a s neukon£eným vyu£ením na malí°e
pokoj·. Do páté t°ídy nav²t¥voval Z� a poté zvlá²tní ²kolu, kam bylo v té dob¥ zvykem
posílat romské d¥ti. Fero je introvert dávající p°ednost domácímu klidu p°ed zábavou ve
spole£nosti. Jeho spole£enská pozice ve své roz²í°ené rodin¥ je rozporná: na jednu stranu
lidé oce¬ují jeho dobrotu a spolehlivost, na druhou stranu je povaºován ze nudného
spole£níka bez schopnosti pohotov¥ a vtipn¥ reagovat. Fero je velmi tmavý, coº sniºuje
jeho status jak v neromských, tak i v romských kruzích.

Fero ºije s �ofkou (33 let), a jejich dv¥ma d¥tmi (3 a 8 let). �ofka pochází ze smí²ené
rodiny: otec byl Nerom, matka Romka. Její roz²í°ená rodina inklinovala k romskému
zp·sobu ºivota, v¥t²inu spole£enských vztah· udrºují s Romy. �of£ina roz²í°ená rodina
má mezi Romy nízký status, av²ak £asto se t¥²í p°ízni státních institucí, coº m·ºe být
£áste£n¥ zap°í£in¥no jazykovými a komunika£ními dovednostmi, zd¥d¥nými po nerom-
ském otci, jeº jsou v souladu se zvyky £eské v¥t²iny. V kontrastu s tímto je �of£ina rodina
tém¥° neschopna zorganizovat si vlastní �nance, coº £asto vede k dluh·m, zabavování
majetku, bezdomovectví a chudob¥ v¥t²í, neº je typické pro romské rodiny ºijící ve ste-
jné lokalit¥. Na druhou stranu, na rozdíl od jiných romských rodin, je málokdy zapletena
do nelegálních aktivit a drog.

�ofka má ve své roz²í°ené rodin¥ jiº od d¥tství velmi nízký status: byla nejmén¥
oblíbené dít¥ ze ²esti. �ofku lze bohuºel ozna£it za ne²´astnou osobu, která z frustrace
zneuºívá prá²ky proti bolesti £i hraje automaty. Fero je z tohoto d·vodu nucen �ofku
doprovázet na v¥t²í nákupy, jelikoº nebezpe£í ztráty pen¥z pot°ebných na jídlo je p°íli²
vysoké. Stará se také o rodinné �nance, coº je mezi Romy netypické, tato oblast je
tradi£n¥ doménou ºen.33

�ofka je osm let na mate°ské dovolené p°ed dovr²ením svých 23 let pracovala na
r·zných místech jako prodava£ka, jako asistentka £ínského podnikatele, v obchod¥ s

33Srovnej s rodinou Zuzky, str. 37.
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po£íta£i, kde vykonávala jednoduché administrativní úkoly, a jako uklíze£ka. Uvádí, ºe
najít práci pro ní bylo vºdy leh£í neº pro její romské známé, jelikoº díky své sv¥tlé
pleti a dobré £e²tin¥ nebyla povaºována za Romku. �ofka studovala st°ední ²kolu se
specializací zdravotní sestra, b¥hem praxí v²ak zjistila, ºe ji toto zam¥stnání vadí a
zlákána svými nestudujícími romskými kamarády, ²kolu opustila.

Ferova nukleární rodina v sou£asné dob¥ ºije v azylovém dom¥, coº je veliké zlep²ení
v porovnání s p°edchozí bytovou nejistotou: poté, co byla rodina kv·li neplacení ná-
jemného vyst¥hována, bydlela v posledních dvou letech provizorn¥ a £asto nelegáln¥.
Poslední regulované nájemné £inilo v£etn¥ sluºeb kolem jednoho tisíce korun, coº byla
£ástka niº²í neº deset procent rodinného p°íjmu neschopnost platit nájemné nebyla tedy
p°ímo zp·sobena chudobou, nýbrº ²lo o d·sledek neschopnosti organizovat rodinné �-
nance.

Hlavní p°íjem rodiny tvo°í sociální podpora poskytující ºivotní minimum 11 000 K£
m¥sí£n¥ a Fer·v p°íjem z pokoutních zam¥stnání, jenº £iní 10 000 K£ m¥sí£n¥, který v²ak
podléhá výrazným výkyv·m. Ekonomická situace rodiny je navíc zhor²ena �of£iným no-
torickým sázením. Rodina je hluboce zadluºená Fero dluºí r·zným splátkovým prode-
jc·m. Zakoupit zboºí na splátky, nap°íklad mobilní telefon, a poté jej prodat do zas-
tavárny je mezi místními Romy oblíbenou cestou k rychlé p·j£ce. Fero úv¥ry nesplácí,
takºe rodin¥ hrozí nebezpe£í exekuce majetku, coº v²ak rodinu v sou£asnosti nijak
výrazn¥ netíºí, protoºe v posledních letech £asto zm¥nila adresu, takºe není k zastiºení.
Nicmén¥ Fero si je problému dob°e v¥dom a na bankovní ú£et neukládá v¥t²í £ástky
pen¥z, jelikoº by mohly být zabaveny, coº je²t¥ více sniºuje jiº tak nízkou schopnost
spo°it.

Star²í syn nav²t¥vuje místní základní ²kolu pro�lující se jako komunitní ²kola vy-
cházející vst°íc romským ºák·m. Nejde o zvlá²tní ²kolu, av²ak ºáci v ní dosahují dra-
maticky hor²í studijní výsledky neº v okolních ²kolách, kde je zastoupení romských
ºák· malé. Fer·v syn má problémy s £e²tinou a jeho úsp¥ch ve ²kole je dále limitován
£etnými absencemi. Díky nezdravému ºivotnímu stylu rodiny a nízké ºivotní úrovni
je £asto nemocný, av²ak �ofka ho b¥ºn¥ neposílá do ²koly i kdyº je zdráv, coº ²kola
toleruje, pravd¥podobn¥ aby si udrºela dobré vztahy s romskými rodi£i.

Fero pochází z rozsáhlé rodiny s desíti d¥tmi. Jeho otec pracoval 35 let v místní
továrn¥, matka byla uklíze£ka. Ferova rodina má nízký status jak mezi Romy, tak z
pohledu neromských institucí. N¥kte°í z Ferových sourozenc· jsou mentáln¥ a fyzicky
handicapovaní jedna z jeho sester je negramotná a byla úpln¥ osvobozena od jinak
povinné ²kolní docházky, coº je mezi £eskými Romy její generace neobvyklé. V posled-
ních letech má Ferova rodina sociáln¥ ekonomické problémy. Dva z jeho bratr· jsou
bezdomovci ºijící ve vraku auta. Výjimku mezi jeho p°íbuznými tvo°í bratr Mat¥j, -
podnikatel, co organizoval kopá£ské a jiné nekvali�kované práce. Pozd¥ji emigroval do
Velké Británie, kde celkem s úsp¥chem pokra£uje ve svém podnikání.
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Sestra Zuzana je dal²ím úsp¥²ným sourozencem má sv·j vlastní byt34 a fungující
nukleární rodinu. Zuzana se nau£ila vyd¥lávat na úkor splátkových prodejc·. Naváºe
kontakt s bezdomovcem, umyje ho, hezky oblékne a doprovodí do prodejny, kde má za
úkol zakoupit mobilní telefon v hodnot¥ kup°íkladu 12 000 K£. Zuzana zaplatí první
splátku ve vý²i 3 000 K£, ihned telefon prodá za, °ekn¥me 70% p·vodní ceny, dá 1 000
K£ v hotovosti bezdomovci a získá tak 4 000 K£ pro sebe. Prodejce se pozd¥ji pokusí
dluh získat od bezdomovce zp¥t, ale v¥t²inou bezúsp¥²n¥, jelikoº ten nevlastní ºádný
majetek, který by mohl být zabaven.

Fero mnohokrát pomohl svým p°íbuzným tím, ºe jim nabídl úto£i²t¥, kdyº na p°e-
chodnou dobu ztratili bydlení, coº je ve Ferov¥ a �of£in¥ rodin¥ b¥ºný druh pomoci.
Pomoc je vzájemná a skoro kaºdý z rodiny se jiº ocitl na ulici, av²ak Fero tuto pomoc
£ast¥ji poskytuje neº p°ijímá; ne proto, ºe by na tom byl s bydlením lépe, ale nejspí²
pro vlastní dobrotu hrani£ící s naivitou, £i protoºe ví, ºe v budoucnu bude pomoc
pot°ebovat.

A.3 Zam¥stnání
Fero pochází z deseti d¥tí, a tak se od n¥j o£ekávalo, ºe bude rodinu �nan£n¥ podporovat
jiº od svých £trnácti let. Ve svém prvním zam¥stnání se p°ipojil ke svým star²ím bra-
tr·m a strýc·m na nekvali�kovanou práci na stavb¥. Protoºe byl nejmen²í, dostal za úkol
kopat na úzkém konci díry. Jednalo se o práci na£erno, bez jakýchkoli bezpe£nostních
opat°ení, a tak není divu, ºe mu le²ení spadlo na záda a t¥ºce ho poranilo. Organizátor
prací m¥l úzké obchodní kontakty s Ferovým star²ím bratrem, jenº byl téº nep°ímo za-
pojen, a tak Fera poºádali, aby se neobracel na léka°e, - oba muºi se obávali policejního
vy²et°ování, jeº by následovalo, pokud by byly kontaktovány ú°ady. Zdravotní následky
jsou trvalé; Ferovy byla pozd¥ji léka°ským výborem sníºená pracovní schopnost, takºe
nem·ºe legáln¥ vykonávat fyzicky náro£ná zam¥stnání. Zran¥ní p°i práci na£erno nejsou
výjime£ná: Ferova ²vagra nedávno na stavb¥ p°ejel bagr. Nehoda za£ala jako nevinný
vtip, °idi£ bagru se pokou²el Jana zvednout lºící, av²ak ten upadl pod kola stroje. Viník
se s Janem domluvil, ºe ho p°emístí na nedalekou silnici, aby to vypadalo, ºe byl sraºen
projíºd¥jícím autem a majitel �rmy Jana podplatil 100 000 K£, aby neoznámil, ºe jeho
�rma je do nehody zapletena.

Po dokon£ení zvlá²tní ²koly se Fero u£il malí°em pokoj·, av²ak jeho matka zem°ela
d°ív, neº stihl dvouletý obor ukon£it. Bez podpory mámy, jeº byla hlavou rodiny, v u£ení
nepokra£oval navíc byl poºádán, aby rodinu �nan£n¥ podporoval. Fero dodnes ob£as
maluje pokoje, av²ak pouze pro romské rodiny ve své £tvrti. Fero se £asto nechává
na£erno najímat na nepravidelné, krátkodobé nekvali�kované stavební práce. V de-
vadesátých letech, kdy jeho bratr Mat¥j a bratranec Michal vlastnili ºivnostenské listy a
zam¥stnávali místní Romy, m¥l Fero takovýchto pracovních p°íleºitostí mnoho. Mat¥jovo

34Jde o m¥stský sociální byt, coº je úsp¥ch v porovnání s bytovou situací ostatních sourozenc·.
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podnikání bylo rozsáhlé. Dlouhodob¥ spolupracoval s d·leºitým neromských stavebním
podnikatelem a to i na projektech tak velkých, jako nap°íklad provedení 30 km výkop·
anebo demolice dvou obrovských pr·myslových komín·, jejichº rozebrání trvalo t°iceti
d¥lník·m rok. Mat¥j zam¥stnával své p°íbuzné v£etn¥ svého otce, av²ak platil jim jen
b¥ºnou mzdu a vedoucí pozice nabízel nesp°ízn¥ným Rom·m. Pozd¥ji emigroval do
Velké Británie a business p°enechal nesp°ízn¥nému romskému p°íteli, £ímº urazil celou
svou rodinu.

Pracovní moºnosti nekvali�kovaných stavebních d¥lník· se pozd¥ji zhor²ily. Fero
uvádí, ºe £erná mzda za vyhloubení jednoho metru výkopu spadla ze 150 K£ na za£átku
let devadesátých na nyn¥j²ích 70 K£, a to hlavn¥ kv·li levné pracovní síle z Ukrajiny.
Bratranec Michal ukon£il podnikání a místní Romové jsou £asto nuceni pracovat pro
neromského vlastníka stavební �rmy Starého, specializujícího se na zam¥stnávání rom-
ských d¥lník·, kterým platí mén¥, neº d¥lník·m neromským. Fero pro n¥j £asto pracoval
po dva roky na konci devadesátých let. Starý dodnes zam¥stnává Ferovy p°íbuzné a je
o n¥m známo, ºe d¥lníky vyplácí spolehliv¥. Av²ak Starý s oblibou Romy poniºuje pro
jejich etnickou p°íslu²nost a Fero jej, znám svou prchlivostí, p°i jedné takové p°íleºitosti
zbil, £ímº p°i²el o cenný pracovní kontakt.

Ferovi se na²t¥stí poda°ilo navázat dobrý vztah s dal²ím neromských stavebním
podnikatelem, Novákem. Poznali se, kdyº Fero kopal pro Starého; Novák, který ²el
kolem, si s Ferem domluvil men²í kopá£skou zakázku. Fero spolu se svými dv¥ma bratry
provedl práci rychle a spolehliv¥, coº byl za£átek jejich obchodního partnerství, které
trvá dodnes. Novák £asto zadává Ferovi zakázky, v¥t²inou men²ího rozsahu, av²ak n¥kdy
zam¥stná aº 15 muº· na za m¥síc. Jedná se nej£ast¥ji o kopá£ské anebo demoli£ní práce.

Fero pak najme dal²í Romy a to v¥t²inou ze své £i �of£iny rodiny anebo z °ad
svých romských soused·. Novák dohlíºí na celkovou kvalitu práce, ale Fero sám °ídí
skupinu, i kdyº sám také fyzicky pracuje. Ústní dohoda mezi Novákem a Ferem pouze
speci�kuje úkoly, na£asování a celkovou platbu, a je na Ferovi, kolik d¥lník· najme a za
jakou cenu. Novák vyplácí Fera v¥t²inou koncem kaºdého týdne v hotovosti a ten ihned
rozd¥lí týdenní výplatu mezi d¥lníky (v¥t²inou po 5 000 K£). Fero je také zodpov¥dný
za p°ístroje, které jsou pouºívány, a ob£as je p°es noc uschovává u sebe doma.

N¥kte°í d¥lníci ob£as p°ijdou opilí anebo nep°ijdou v·bec Fero pak viníkovi ud¥lí
pokutu ve vý²i 500 K£ a/nebo viníka vyhodí. Takovýchto proh°e²k· se £asto dopou²t¥jí
�of£ini p°íbuzní Fero si je nep°eje nadále zam¥stnávat, av²ak vºdy se poddá �of£inému
a rodinnému nátlaku. Neshody plynoucí z Ferovy vedoucí funkce a z niº²í pracovní
morálky �of£iných p°íbuzných ob£as vyústí v pomluvy, av²ak obecn¥ má Fero ve své
ob£asné funkci pov¥st férového vedoucího.

U v¥t²ích zakázek poºaduje Novák o�ciální fakturu malé smlouvy jsou vypláceny v
hotovosti bez jakéhokoli papírování. Pokud je to nutné, Fero je schopen fakturu vys-
tavit. Bratranec Michal, a£koli nevykonává ºádnou skute£nou práci, má dosud platný
ºivnostenský list pomocí n¥hoº zast°e²uje pracovní smlouvy ostatních Rom· bez ºivnos-
tenských list·, za coº si ú£tuje malou provizi. Michal má invalidní manºelku, a proto se
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t¥²í da¬ovým úlevám; zakoupil také auto a dal²í p°edm¥ty osobní spot°eby, které v²ak
deklaruje k obchodním ú£el·m, coº sniºuje jeho da¬ový základ a vede k v¥t²ím zisk·m.
Michalova provize za zast°e²ení smlouvy na 150 000 K£ £inila 30 000 K£.35

Novák·v a Fer·v vztah p°esahuje £ist¥ obchodní rámec. Novák Ferovi £asto bezúro£n¥
p·j£uje peníze a pozd¥ji tuto £ástku strhává z Ferova platu, av²ak postupn¥, tak, aby
Ferovi vºdy n¥co zbylo pro okamºitou spot°ebu. Kdyº v roce 2002 zem°ela �of£ina
matka, rodina nem¥la na poh°ební ob°ad, který bývá mezi Romy okázalý a nákladný.
Novák Ferovi zap·j£il 15 000 K£, které pozd¥ji nevyºadoval zp¥t. O Novákovi je známo,
ºe má s Romy dobré vztahy kup°íkladu, jak Fero uvedl, Novák má v oblib¥ goja -
romskou kuliná°skou specialitu vyrobenou z vep°ových st°ev, která je mezi Neromy
neznámá, a nau£il ji svou ºenu p°ipravovat.

Pracovních p°íleºitostí, které Novák Ferovi nabízí, za poslední dva roky dramaticky
ubylo Novák pot°ebuje kvali�kované zedníky a Fero není schopen takové mezi svými
romskými druhy nalézt. Fero uvádí, ºe mnoho Rom· má zku²enosti s novými stavebními
technologiemi, ale chybí jim formální výcvik a Fero odmítá p°evzít zodpov¥dnost za
jejich práci, protoºe by mohli zp·sobit rozsáhlé ²kody. Velké zakázky poskytující práci
mnoha lidem po mnoho týdn· jiº nejsou b¥ºné. Ferova manaºerská funkce je spí²e
výjimkou neº pravidlem a je vlastn¥ chud²í neº n¥kte°í z jeho pod°ízených, kterým
domlouvá práci.

P°estoºe dává p°ednost práci pro Nováka, Ferovou typickou pracovní p°íleºitostí
je mytí výkladních sk°íní. Na tuto sluºbu se Fero specializuje p°es 6 let, po°ídil si
jednoduché ná£iní a hlavn¥ kontakty a dobrou pov¥st. V sou£astné dob¥ má Fero
dlouhodobé klienty, � majitele obchod· roztrou²ené po Praze, kte°í mu £asto volají,
anebo Fero kontroluje, zda nepot°ebují jeho sluºby. Pracuje obvykle £ty°i hodiny denn¥
a je placen na ruku. Tyto p°íjmy (cca 500 K£ denn¥) pokryjí kaºdodenní rodinné vý-
daje sociální dávky £i jiné p°íleºitostné v¥t²í p°íjmy jsou v¥t²inou utraceny b¥hem dne
£i dvou za velké výdaje, splácení dluh· a luxusní spot°ebu. Rodina je na t¥chto malých,
ale pravidelných p°íjmech z mytí výloh kriticky závislá, protoºe nedisponuje ºádnými
úsporami. Jde v²ak o nejisté podnikání poptávka za de²tivých dn· výrazn¥ klesá.

Atmosféra v oboru mytí výloh v poslední dob¥ zhoustla. Konkurence je tvrdá, mno-
hdy se pracuje pod cenou, jejíº rozp¥tí je ²iroké: Fero uvádí, ºe ostatní my£i výloh si
za práci, kterou by on vykonal za 300 K£, ú£tují od 50 do 500 K£. Podstatná £ást
úsilí padne pouze na získání zakázky z toho d·vodu je tento �pr·mysl� charakteri-
zován vy²²ími �xními náklady a cenová sout¥º proto m·ºe ceny na nevýnosn¥ sníºit.
Ve sporech konkurenti p°íleºitostn¥ uºívají násilí - £isti£i proto v poslední dob¥ £asto
pracují ve dvojicích, £ímº zvy²ují svou obranyschopnost. Fero jednou zbil muºe, který
se sníºením ceny pod b¥ºnou úrove¬ snaºil Fera p°ipravit o loajálního zákazníka. Ste-
jn¥ v²ak Fero kv·li konkurenci klient· n¥kolik zákazníku ztratil, na druhou stranu jich
n¥kolik p°ebral od draº²ích £isti£·.

35Coº ov²em není jeho £istý zisk, protoºe musí zaplatit da¬ za p°íjem ve vý²i 150 000 K£.
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�istící práce ob£as hrani£í s vydíráním. Rom, který Fera do tohoto podnikání uvedl,
nabízel £i²t¥ní agresivním zp·sobem a vyhroºoval majitel·m obchod·, kte°í si jeho
sluºby nep°áli, demolicí za°ízení. Vystra²ení majitelé £asto s mytím souhlasili a odvedli
za n¥j absurdn¥ vysokou cenu, jako nap°íklad 5 000 K£ za práci mající hodnotu t°í
set korun. V dne²ní dob¥ je mytí výkladních sk°íní provád¥no hlavn¥ Neromy a Fero
viní n¥které Romy z toho, ºe jejich násilné praktiky zni£ily kolektivní pov¥st romských
my£·.

Dal²ím druhem malých prací je sbírání starého ºeleza, coº vyná²í více mén¥ tolik co
mytí oken, av²ak je fyzicky náro£né - n¥kolik set kilogram· ºeleza je nutné kaºdodenn¥
ru£n¥ dopravit na vozíku do místních sb¥ren. Navíc má tato práce nízký spole£enský
status, a proto ji Fero vykonává pouze b¥hem nedostatku jiných p°íleºitostí, anebo kdyº
najde velký zdroj ºelezného odpadu, jako nap°íklad malou opu²t¥nou továrnu, kterou
se svými p°íbuznými minulý rok rozebrali.

V devadesátých letech Fero provozoval podomní obchod: nabízel po barech a v
ulicích oble£ení. P°ed n¥kolika lety býval mezi Romy podomní obchod s od¥vy b¥ºný,
protoºe zna£kové oble£ení bylo ve východní Evrop¥ drahé, takºe p°íleºitost k výd¥lku
byla vysoká. Romové v¥t²inou nabízeli levnou napodobeninu zakoupenou v £ínských
obchodech, av²ak zákazník·m p°edstírali, ºe jde o zboºí vysoké kvality ukradené z ob-
chod·. Cena oble£ení v²ak mezitím zna£n¥ klesla a pouze n¥kolik Rom· s výjime£ným
obchodním talentem z·stalo v¥rno tomuto zp·sobu podnikání. Fero jej opustil.

Fero na sebe prozradil, ºe se p°íleºitostn¥ dopustil men²ích krádeºí a podvod·. Jed-
nou prodal krabici napln¥nou cihlami p°edstíraje, ºe je uvnit° televizor a také p°iznal
ojedin¥lý p°ípad kapesní krádeºe. Jde v²ak spí²e o výjime£né excesy z doby p°ed n¥kolika
lety, kdy byl Fero mlad²í.

Fero m¥l také n¥kolik legálních dlouhodobých zam¥stnání, ponejvíce v devadesátých
letech p°ed uzav°ením t¥ºkého pr·myslu v popisované lokalit¥. Fero zastával v jisté
továrn¥ r·zné nekvali�kované pozice v roce 1997 a v dal²í pak v roce 1998 v obou p°í-
padech pracoval spole£n¥ s mnoha p°íbuznými. Dlouhodobá legální práce v²ak vyºaduje
disciplínu a schopnost pod°ídit se; a prchlivý Fero si st¥ºuje na poniºování a sekýrování
ze strany nad°ízených. Fero mívá dlouhodobé legální zam¥stnání nápadn¥ mén¥ £asto
neº mnoho jeho p°íbuzných.

Fero, je o�ciáln¥ nezam¥stnán, a tak se musí hlásit na pracovním ú°ad¥. Spolupráce s
ú°adem je povinná, jsou na ní závislé n¥které dávky. Av²ak ú°ad nemá prací, kterých by
nabídl, nebo´ Fero není kvali�kován a má o�ciáln¥ omezenou pracovní schopnost. Jediná
práce, kterou kdy pracovní ú°ad Ferovi na²el, je práce v místní uklízecí �rm¥ spolupracu-
jící s radnicí. Firma nabízí smlouvy pouze na dobu t°í m¥síc· a poté vym¥ní dosavadního
pracovníka dal²ím nezam¥stnaným. Takový postup jí umoº¬uje získat dotace, kterými
stát podporuje zam¥stnávání dlouhodob¥ nezam¥stnaných. Tyto krátkodobé pracovní
smlouvy jsou také uºite£né z pohledu klient· ú°adu práce, protoºe i kdyº jsou zam¥st-
náni pouze na t°i m¥síce, zm¥ní to jejich status z dlouhodob¥ na krátkodob¥ nezam¥st-
nané, coº o n¥co zlep²í jejich p°ístup k podpo°e. Pracovní ú°ad nikdy Ferovi nenabídl
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rekvali�ka£ní kurz.
Radnice Fera jednou zam¥stnala na ur£ité £istící práce. Toto zam¥stnání dohodl

p°ímo starosta po diskusi se sociálním pracovníkem �lov¥ka v tísni. Starosta, pochy-
bující o pracovitosti Rom·, nabídl práci, aby otestoval schopnost sociálního pracovníka
najít Roma ochotného pracovat. A£koli Fero práci p°ijal a po skon£ení smlouvy byl
p°ipraven v ní pokra£ovat, radnice nedokázala p°ekonat administrativní p°ekáºky a ex-
periment byl ukon£en. P°ednedávnem se Fero, hnán dlouhodobým nedostatkem p°íjmu,
z vlastní iniciativy nabídl na stejnou práci, ale mezitím nastoupil nový starosta, který
s Ferem odmítl komunikovat.

Fero si je v¥dom nevýhod práce na£erno: má obrovský dluh na zdravotním poji²t¥ní
a a£koli jej jiº £áste£n¥ splatil, stále dluºí 60 000 K£. Nadto, kv·li svému ²patnému
zdravotnímu stavu, by m¥l nárok na £áste£ný invalidní d·chod, av²ak nemá dostatek
let odvod· sociálního poji²t¥ní. Fero si dále st¥ºuje na �uktuaci p°íjm· z £erné práce
a vyjmenovává dal²í výhody legálních smluv, jako je placená dovolená nebo zdravotní
poji²t¥ní. Na druhou stranu jmenuje výhody pokoutních prací: neztrácí sociální dávky
a má �exibilní pracovní dobu. Nejd·leºit¥j²í je, ºe dostává peníze kaºdodenn¥, hned po
umytí výlohy, zatímco legáln¥ zam¥stnán by dostával plat jednou m¥sí£n¥. To je pro jeho
rodinu zásadní rozdíl, nejsou sto spo°it a tím p°eklenout výkyvy v p°íjmu. V úhrnu dává
Fero p°ednost �exibilní práci na£erno se v²emi riziky s ní spojenými p°ed h·°e placeným
legálním zam¥stnáním, ve kterým by byl, jak Fero zd·raz¬uje, buzerován.

Fero si vybavuje £ty°i p°ípady £erné práce, za kterou nebyl vyplacen. K tomu oby£e-
jn¥ dochází poslední týden práce, kdy zam¥stnavatel jiº d¥lníky nepot°ebuje, a tak se
jednodu²e neukáºe £i n¥jak zd·vodní, ºe nep°inesl peníze. O prchlivém Ferovi je známo,
ºe se v takových situacích porve. Navíc v¥t²inou pracuje pro zam¥stnavatele, se kterými
má dlouhodobé vztahy, takºe zaºil takovéto jednání mén¥ £asto neº jiní Romové. Fero si
myslí, ºe ob¥ti t¥chto podvod· jsou v¥t²inou sloven²tí Romové hledající práci v �echách
zoufale pot°ebují peníze a sáhnou tak po jakékoli pracovní p°íleºitosti, i p°esto, ºe nez-
nají zam¥stnavatele. Dva z podvod·, které Fero zaºil, byly spáchány romským zam¥st-
navatelem, jednou dokonce blízkým p°íbuzným. Bratranec Michal, je²t¥ za £as· svého
aktivního podnikání, prosázel peníze na výplaty svých zam¥stnanc·: Fero se rozzu°il
a rozbil Michalovi auto. Nemluvili pak spolu t°i roky, av²ak poté obnovili obchodní
kontakty.

A.4 Plány, ambice, sny
Ferovým snem je vlastnit tra�ku jeho ²vagrová jednu na za£átku devadesátých let m¥la
a Fero uvádí, ºe dosahovala enormních zisk·. Fero jednou dostal nabídku ke koupi
takového stánku a zdá se, ºe je dob°e informován o tom, jak ho vést. Uvádí, ºe by
pot°eboval kapitál ve vý²i 300 000 K£ pro nákup zboºí a dal²ích 20 000 K£, aby najal
místo, coº jsou £ástky jasn¥ mimo Ferovy �nan£ní moºnosti. Fero £asto mluví o z°ízení
vlastního ºivnostenského listu. Domnívá se, ºe s listem by si vylep²il svou vyjednávající
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pozici se zam¥stnavateli a roz²í°il pracovní moºnosti. V¥°í, ºe s ºivnostenským listem
by byl schopen organizovat stavební práce ve velkém m¥°ítku, protoºe má kontakty
na Romy, kte°í vlastní nákladní auta a r·zné stavební stroje. Z°ízení listu je celkem
jednoduché. Nejv¥t²í p°ekáºkou je poplatek ve vý²i 2 500 K£ a mírn¥ sloºitý admin-
istrativní proces. Av²ak i kdyº to Fero nep°iznává, vedení ú£etnictví a hlavn¥ ²et°ení
pen¥z pro úhradu daní by pro n¥j bylo velice obtíºné.

Dal²ím oblíbeným snem mezi Romy je zakoupení starého nákla¤áku ten se dá po°ídit
od 12 000 K£. A£ Fero nemá °idi£ský pr·kaz, jeho p°íbuzný jej má a práce s nákla¤ákem
vyºaduje dva muºe. Nákla¤ák velmi uleh£uje sb¥r ºelezného ²rotu a vylep²uje ²anci
získat práce u stavební �rmy.

Fero také p°emý²lel o práci u svého bratra Mat¥je ve Velké Británii, který mu ji sám
nabídl. Ferovo vysv¥tluje odmítnutí nabídky tím, ºe by se mu stýskalo po jeho star²ím
synovi, se kterým má úzké emocionální pouto. P°i jiné p°íleºitosti p°ipustil, ºe si není
jistý, zda by ho Mat¥j neokradl na výplat¥ a oba motivy pravd¥podobn¥ hrají roli.

Fero a �ofka si pro své d¥ti p°ejí kvalitní vzd¥lání, které by jim umoºnilo vymanit
se z útrpnosti manuální práce. Ve skute£nosti v²ak tém¥° ºádní absolventi základní
²koly, kterou nav²t¥vuje jejich star²í syn, nedokon£í st°ední ²kolu. Zdá se, ºe Fero s
�ofkou si nejsou v¥domi nízké kvality vyu£ování na této ²kole. Oce¬ují, ºe jejich syn
nechodí do zvlá²tní ²koly a ºe se k nim u£itelé chovají s respektem. Jelikoº nemají
moºnost porovnání s jinými základkami a sami nemají °ádné vzd¥lání, nejsou schopni
vyhodnotit celkovou nízkou kvalitu vzd¥lání, která se jejich d¥tem dostává. Kvalita
vzd¥lání je nadále zhor²ena liknavou ²kolní docházkou jejich syna: �ofka nap°íklad, jako
mnoho dal²ích místních Rom·, nikdy nepo²le své d¥ti do ²koly aniº by m¥ly sva£inu,
na kterou v²ak £asto chybí peníze. 36

Ferovým nejvíce zd·raz¬ovaným snem je najít si pravidelné dlouhodobé legální za-
m¥stnání, kde by ho nesekýrovali. Velký místní supermarket nabízí nekvali�kovanou
práci s platy kolem 10 000 K£ a zam¥stnává místní Romy. V¥t²ina jich zde pracuje
pouze pár m¥síc·, a pak, £asto práv¥ kv·li sekýrování, odchází. Fera jednou do super-
marketu p°ijali, av²ak práce nechal po prvním dni.

Pravd¥podobn¥ nejv¥t²í p°ekáºkou legalizace Ferova podnikání £i nalezení legálního
zam¥stnání jsou jeho veliké dluhy. A£koli o tom Fero nerad mluví i p°emý²lí, dluºí
zdravotní poji²´ovn¥, r·zným zastavárnám, atd. Dluhy nejsou v sou£asné dob¥ pro
Ferovu rodinu problémem, jelikoº nevlastní prakticky nic, co by mohlo být zabaveno,
av²ak jakákoliv legální aktivita s pravidelným p°íjmem by otev°ela cestu exekuci. Aº
donedávna byla exekuce majetku v �eské republice velmi pomalá, av²ak v poslední
dob¥ se stává více efektivní a dluhy za£ínají být pro Ferovu rodinu reálnou hrozbou.

36Sva£iny jsou spí²e d·leºité jako statusový symbol neº pro jejich vyºivovací funkci. Nemít ve ²kole
vlastní sva£inu by byla ostuda.
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A.5 Shrnutí
Fero je pilný muº, schopný naplnit kaºdodenní pot°eby své nukleární rodiny £ernou
prací. Jeho rodinu nejvíce trápí bytová situace, do které se dostali kv·li své neschopnosti
zorganizovat své rodinné �nance na ve ²kále del²í neº denní. Ferovo £erné podnikání je
pom¥rn¥ so�stikované, má dlouhodobé klienty, kterým myje výlohy a má téº cenné kon-
takty na £eského podnikatele, pro kterého ob£as organizuje krátkodobé stavební party
svých romských druh·. Mezi svými klienty má dobrou pov¥st, £ehoº si Fero povaºuje.
Jeho snem je vlastnit novinový stánek nebo p°inejmen²ím být schopen legalizovat své
ob£asné podnikání ve stavebnictví a zakoupit nákla¤ák £i jiné vybavení pro stavbu.
Av²ak jakýkoli o�ciální p°íjem by byl brzy zabrán v exekuci. Ve skute£nosti Fero ºádné
zm¥ny ve své strategii na trhu práce neplánuje.
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B Josef
(interviewed by K. H·lová)

B.1 Úvod
S Josefem jsem se seznámila p°ed více neº dv¥ma lety v dob¥, kdy jsem za£ínala pracovat
v lokalit¥ jako terénní sociální pracovnice pro spole£nost �lov¥k v tísni a p°ebírala od
p°edchozího kolegy n¥kolik klient·. Rodina Josefa byla jednou z t¥ch, se kterými bylo
zapot°ebí intenzivn¥ spolupracovat, aby se z provizorního bydlení v obecním dom¥ v
dezolátním stavu dostali do slibovaného b¥ºného bytu, který jim p°islíbila obec. Vztah v
rovin¥ klient-sociální pracovník z·stal do dne²ního dne v ur£ité mí°e zachován, mezitím
v²ak mnohokrát do²lo k situacím, kdy byla hranice profesionálního vztahu z obou stran
p°ekro£ena a to v pozitivním sm¥ru (nap°. pozvání na oslavy narozenin, pomoc se
st¥hováním, výjezdy s d¥tmi ven). Jako sociální pracovnice nav²t¥vuji rodinu pr·m¥rn¥
jedenkrát týdn¥ a b¥hem náv²t¥v se spole£n¥ °e²íme jak splátkové kalendá°e, vyhazov
z ú°adu práce £i odejmutí sociální dávky, tak malé i velké soukromé rodinné starosti a
radosti.

Interview se odehrávalo po dva ve£ery u rodiny Sokolových doma, v obecním byt¥,
který získali od obce p°ed rokem. Po letech ºivota ve zchátralém dom¥ plném odpadk·,
ilegálních nájemník· a drogových dealer· a posléze ro£ním pobytu ve dvou místnos-
tech na m¥stské ubytovn¥, bylo získání t°ípokojového bytu dlouho o£ekávanou událostí,
ke které se upínaly ve²keré nad¥je na zlep²ení ºivota rodiny. Nutno podotknout, ºe
o£ekávání pon¥kud p°ed£ilo skute£nost, mnohé problémy nap°. se zam¥stnáním, rodin-
ným rozpo£tem nebo kriminalitou d¥tí z·staly £i se naopak je²t¥ prohloubily. Na druhé
stran¥ po po£áte£ních neshodách s �£eskými� nájemníky jsou nyní vztahy v dom¥ us-
pokojivé a rodi£e se nemusí obávat rizikového prost°edí ohroºující p°edev²ím d¥ti, jak
tomu bylo v p°ípad¥ p°edchozího bydli²t¥. U rozhovoru byla vºdy p°ítomna Josefova
ºena, v²echny nezletilé d¥ti a snacha. Za osmihodinové interview dostal pan Josef vy-
placeno 800,-K£, coº, jak poznamenal, bude akorát na jednu splátku exekutorovi.

B.2 Rodinná anamnéza
Josefovi je 41 let a narodil se v Ko²icích ve smí²eném manºelství. Otec pocházel z
Hradce Králové a byl profesionálním vojákem. B¥hem sluºby v armád¥ byl odeslán na
Slovensko, kde se seznámil s Josefovou matkou. Matka byla Romka z m¥sta (Ko²ice),
coº, jak zd·raznil Josef, byl velký rozdíl oproti Rom·m pocházejícím z osad, p°edev²ím
v ºivotní stylu bliº²ímu majoritnímu zp·sobu ºivota.

Josef je nejmlad²í z p¥ti sourozenc·, t°í bratr· a dvou sester. V Ko²icích nastoupil
do základní ²koly a ve £tvrté t°íd¥ byl p°eloºen do ²koly zvlá²tní. �kolu absolvoval v
15ti letech a ihned nastoupil do práce jako popelá°. Na poznámku, ºe ²el do práce
velmi mladý, Josef d·razn¥ upozorní, ºe by jinak skon£il ve v¥zení, vzhledem k tomu,
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ºe v tehdej²ím �eskoslovensku bylo nepracovat trestné. V²ichni Josefovi sourozenci aº
na jednu sestru, která vy²la Z� a nyní je uklíze£kou, absolvovali také zvlá²tní ²kolu,
vyu£en není nikdo. Nejstar²í Josef·v bratr byl za komunist· silni£á°em, coº bylo v
rámci Josefovy rodiny povaºováno za výjime£n¥ dobrou práci.

Josef ºije v domácnosti se svou ºenou Annou (41 let), p¥ti d¥tmi a vnukem. T°i d¥ti
ve v¥ku 8, 10 a 15 let nav²t¥vují zvlá²tní ²kolu, zletilý syn je ve výkonu trestu. Nejstar²í
dcera je jiº n¥kolik let siln¥ závislá na heroinu a tak byl její syn sv¥°en n¥kolik m¥síc·
po porodu do pé£e prarodi£·. Anna je s vnukem nyní t°etím rokem na mate°ské. Josef
nemá vzhledem ke svým modrým o£ím a sv¥tlé pleti typický vzhled Roma. Nicmén¥
skute£nost, ºe je £áste£n¥ negramotný, nep°íli² dob°e vybaven vyjad°ovacími schop-
nostmi a v prost°edí majoritních institucí pon¥kud dezorientovaný, mu jeho ²ance na
úsp¥ch na pracovním trhu i v kontaktu s ú°ady výrazn¥ sniºuje.

Od doby, kdy ode²el do Prahy, se se zbytkem své rodiny p°íli² intenzivn¥ nestýkal,
vyjma kaºdoro£ních náv²t¥v své matky na Slovensku. �íká, ºe za kamarády povaºuje
p°edev²ím n¥kolik p°íbuzných z rodiny své ºeny, poslední dva roky s nimi v domácnosti s
p°estávkami ºil jeho synovec ze Slovenska, se kterým si ob£as p°ipil na zdraví a spole£n¥
pracovali jako brigádníci pro n¥kolik �rem. Jinak do hospody nechodí a nejrad¥ji je ve
volných chvílích doma se ºenou. Pro zbytek rodiny, p°edev²ím Ani££iny star²í sestry
a otce, je Josef ob£as zdrojem posm¥²k·, vzhledem k jeho negramotnosti a pomalým
reakcím na slovní naráºky. N¥kdy také v jeho a Annin¥ nep°ítomnosti hodnotí negativn¥
jeho neschopnost sehnat si stálou práci a vyd¥lat více pen¥z. Anna i Josef vykazují
obecn¥ niº²í schopnost úsp¥²n¥ jednat s institucemi nebo cizími osobami, které ovliv¬ují
jejich ºivot (nap°. obecní ú°ad, ú°ad práce, ²kola. . . ). Pokud je nutné cokoliv vy°ídit,
jedná s ú°ední autoritou pokaºdé Anna, která umí £íst a psát. Josef ji v¥t²inou na taková
jednání doprovází.

Anna pochází ze známé smíchovské romské rodiny, otec byl slavným hudebníkem.
Za£ínal hraním po vinárnách v rodinné kapele, kde hrál na basu. P°es den se ºivil
rozvozem uhlí. Postupn¥ nabídek na hraní p°ibývalo a nakonec se jako muzikant velmi
slu²n¥ ºivil. �asto vzpomíná, jak hrával pro nejr·zn¥j²í komunistické pohlaváry v nóbl
restauracích nebo na velkolepých zájezdech v zahrani£í. Kapela hrála i v n¥kolika
známých £eských �lmech. Anniny sestry £asto vypráví, jak spolu s maminkou létaly
do Bulharska £i Turecka nakupovat oble£ení, aby ho tady ve stánku výhodn¥ prodaly.
P°íjmy z prodeje a hraní dovolovaly rodin¥ ºít v blahobytu, coº ost°e kontrastuje p°ede-
v²ím se sou£asným ºivotem Anny nebo její sestry Jany. Annina matka je²t¥ pr·b¥ºn¥ po
celý ºivot pracovala jako uklíze£ka, n¥kolik let myla nádobí v motolské nemocnici. P°ed
více neº dv¥ma roky matka zem°ela na následky mozkové mrtvice, která ji postihla
n¥kolik let p°ed tím. Po této p°íhod¥ byla v podstat¥ nehybná a vyºadovala kaºdo-
denní pé£i, kterou zaji²´oval p°eváºn¥ otec. B¥hem její nemoci postupn¥ s hraním úpln¥
p°estal.

Anna má dv¥ star²í sestry. Prost°ední Jana dokon£ila základní ²kolu a dokonce
nastoupila do u£ení na ²vadlenu. �kolu nedod¥lala, ºiví se jako uklíze£ka. Vdávala se i
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na dne²ní dobu pom¥rn¥ pozd¥, v 27mi letech a provdala se podle Anniných slov za
�²patnýho Romáka� z divné rodiny, který za£al celkem brzo po svatb¥ brát drogy. Dnes
ºije Jana se t°emi d¥tmi u otce, který ji, stejn¥ jako Annu, podporuje ze svého d·chodu.
Kdyº p°ed t°emi lety dostal otec �nan£ní od²kodn¥ní ve vý²i 250 000,-K£ od mezinárodní
organizace, která od²kod¬ovala jedince za rasovou perzekuci a pobyt v pracovním tábo°e
b¥hem 2. sv¥tové války, rozdal v podstat¥ v¥t²inu t¥chto pen¥z mezi své t°i dcery. Jana
pobírá od sociálního odboru p°ísp¥vek na pé£i o otce, kterému byla p°ed n¥kolika lety
léka°em p°i°knuta £áste£ná bezmocnost. P°ísp¥vek není vysoký, ale Jan¥ je z tohoto
institutu placeno zdravotní poji²t¥ní. To jí umoº¬uje pracovat nelegáln¥ jako uklíze£ka
ve státní instituci bez rizika vzniku dluhu u zdravotní poji²´ovny. Pracovní smlouva
je napsána na jinou osobu, které je tak placena zdravotní a sociální pojistka, zatímco
výplatu pak dostane Jana.

Nejstar²í sestra Marie, která se vdávala v ²estnácti, je v invalidním d·chodu, ale
manºel jezdí jako taxiká°, takºe rodina je �nan£n¥ zaji²t¥na. �ijí v obecním byt¥ spolu
s rozvedenou dcerou a vnu£kou.

V Annin¥ nep°ítomnosti se setry ob£as zmíní: �Ona m¥la na lep²ího, ale nedala si
°íct, to on jí takhle stáhnul na dno!� Anna sama je p°esv¥d£ena, ºe se vdala dob°e
a d·vod sou£asného nep°íznivého �nan£ního období vidí v diskriminujícím p°ístupu
zam¥stnavatel·, kte°í odmítají jejího muºe zam¥stnat. Josef sám °íká, ºe rodina Anny
proti jejich svatb¥ nic nenamítala. Vzali se v roce 1982, první dcera Sára se jim narodila
o rok pozd¥ji. Od té doby aº do roku 1994 ºili se t°emi d¥tmi v byt¥ 1+1, který jim
p°id¥lil v té dob¥ národní výbor. O dva roky pozd¥ji se narodil syn Luká², kterého
ov²em vychovávali rodi£e Anny. Josef s Annou m¥li pocit, ºe výchovu dvou malých d¥tí
nezvládnou, navíc Luká² se narodil o t°i m¥síce d°íve a vyºadovat tudíº zvý²enou pé£i.
Dom· se vrátil aº v ²esti letech. Petr p°i²el na sv¥t v roce 1989 a dcera Simona o p¥t
let pozd¥ji. Za£átkem devadesátých let byl jejich p·vodní byt vrácen v rámci restitucí
zabaveného majetku majiteli a Josef s rodinou byl nucen pro neplacení nájmu z bytu
odejít. P°ijal majitelem nabízené odstupné a ode²el do obecního bytu, který mu byl
poskytnut jako nouzové °e²ení na dobu ur£itou. To uº byl na sv¥t¥ i jejich nejmlad²í
syn Martin.

Od roku 1994 tedy bydleli Sokolovi 7 let v obecním dom¥, který byl obýván p°eváºn¥
romskými rodinami sest¥hovanými dohromady £áste£n¥ obcí, £áste£n¥ p°irozenou gravi-
tací p°íbuzných nebo známých v bytové nouzi. Koncentrace nájemník·-neplati£· soudn¥
vyst¥hovaných ze svých p·vodních byt· a lidí bez st°echy nad hlavou nelegáln¥ osídlu-
jících volné místnosti v dom¥, m¥la za následek vznik izolovaného, zt¥ºí kontrolovatel-
ného spole£enství. D·m byl málokdy nav²t¥vován kýmkoliv ze správní �rmy, postupem
£asu se do domu báli chodit i místní ú°edníci a podivná zm¥´ r·znorodých obyvatel
za£ala ºít ºivotem s vlastními interními pravidly. Výsledky takové souºití se dostavily
záhy - siln¥ zne£i²t¥né spole£né prostory domu, n¥kolika metrové haldy odpadk· ve
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sv¥tlíku a na dvo°e, prodej drog, £erné pronájmy, �nabourané�37 byty.
Lidé �nabouraní� do byt· se automaticky napojovali na elektrické rozvody ná-

jemník· se smlouvami, £ímº enormním zp·sobem nar·stala spot°eba energie v p°ih-
lá²ených domácnostech. Vzniklé nedoplatky pak provozovatel oprávn¥n¥ poºadoval po
t¥ch odb¥ratelích, kte°í m¥li k odb¥ru elekt°iny uzav°enou smlouvu. Ti se ale necht¥li
smí°it s tím, ºe by m¥li platit vysoké £ástky za energii, kterou ve skute£nosti ode-
bíral n¥kdo jiný. Po po£áte£ních kon�iktech a pokusech £ernému odb¥ru zamezit tak
mnozí, do té doby platící nájemníci, mezi nimi také Sokolovi,odmítli nedoplatky n¥ko-
likanásobn¥ p°evy²ující ro£ní spot°ebu jejich domácnosti hradit. Energetická spole£nost
neplatícím odb¥ratel·m obratem odmontovala elektrom¥ry a zastavila p°ívod elekt°iny.
Po zbytek doby strávené v dom¥ £erpal Josef, stejn¥ jako ostatní, elekt°inu z osv¥tlení
spole£ných prostor domu. Dluh v²ak energetická spole£nost nyní vyºaduje po Josefovi
prost°ednictvím exekutora, coº m¥lo za následek nár·st celkové dluºné £ástky o dv¥ st¥
procent. Po letech byl d·m prodán soukromníkovi a velká £ást celého osazenstva domu
se postupn¥ p°esunula o jeden vchod níºe, do obecního domu stejného typu. Sokolovi
m¥li to ²t¥stí, ºe op¥t disponovali nájemní smlouvou, která je oprav¬ovala byt legáln¥
obývat aº do roku 2003.

V p°id¥leném obecním byt¥, ve kterém ºijí dnes, uº nep°íjemnosti s £erným odb¥rem
nebo nedoplatky za jiné nájemníky odpadly, p°esto jsou v²ak ú£ty za vodu nebo elek-
t°inu nezvykle vysoké. To je zp·sobeno p°edev²ím velkým po£tem osob v domácnosti.
V poslední dob¥ se do bytu nast¥hovala je²t¥ druºka nejstar²ího syna s dcerou, Jose-
f·v synovec ze Slovenska a rodinný p°ítel bez st°echy nad hlavou. Po zku²enostech s
domem pro neplati£e a nekone£ným £ekáním na p°id¥lený byt se v²ak Josef s Annou
snaºí nájem a poplatky s tím spojené zaplatit vºdy v£as. Peníze na jídlo nebo pom·cky
pro d¥ti do ²koly si Anna pak £asto chodí p·j£ovat k sestrám nebo k otci.

V²echny d¥ti vychodily nebo je²t¥ stále chodí do zvlá²tní ²koly, nejmlad²í Martin
nastoupil do první t°ídy na základní ²kolu, ale po roce bylo rodi£·m nabídnuto, aby
p°estoupil na ²kolu zvlá²tní. Také nejstar²í Sára a prost°ední Petr za£ínali na základní
²kole, ale postupem £asu skon£ili ve zvlá²tní. Sára ani Luká² nejsou vyu£ení. Sára jiº
n¥kolik let uºívá heroin, nepracuje, p°es den spí, v noci odchází do centra �vyd¥lat�
peníze krádeºemi a sehnat si dávku. Luká² je toho £asu jiº ²estý m¥síc ve výkonu trestu
pro vloupání do auta a krádeº. P°ed nástupem do v¥znice bral také drogy, nyní ve
v¥zení pracuje a vychovatelé si ho chválí. B¥hem jeho pobytu ve v¥zení se mu narodila
dcera. O svém otcovství do té doby netu²il, nyní bydlí matka dít¥te u Sokolových v
byt¥ a £eká na Luká²e. Josef si není jist, zda je dít¥ skute£n¥ Luká²ovo, ale nechává to
na n¥m. Sokolovi se povaºují za katolickou rodinu, poslední t°i d¥ti byly ale k°t¥né u
pravoslavné církve, protoºe katolický kn¥z vyºadoval dlouhodobou p°ípravu na k°est a
znalost motliteb.

37Slangový, mezi místními romskými rodinami b¥ºn¥ uºívaný výraz pro nelegální obsazení volného
bytu
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B.3 Zam¥stnání
V ²estnácti letech ode²el Josef do Prahy ke své sest°e, která se do �ech provdala.
T°i roky pak pracoval spole£n¥ se svým ²vagrem v Konstruktiv¥ Praha - velké státní
stavební spole£nosti. Nejprve dostal místo kopá£e, pozd¥ji jako pomocný d¥lník na
stavb¥ nosil materiál. Podle Josefových slov m¥l v Konstruktiv¥ dobré peníze, spole£nost
jim proplácela cestovné a stravné. Nikdy nem¥l pocit dvojího metru ze strany svých
²éf· kv·li skute£nosti, ºe je Rom. Ve dvaceti letech ode²el pracovat do továrny Tatra
na Smíchov¥, kde mu nabídli více pen¥z a p°íjemn¥j²í práci - jezdil s multikárou. Od
Tatry m¥la rodina dokonce moºnost dostat byt, ale nakonec nabídku odmítli - místo ve
stejném obvodu, ale zhruba o 7 stanic dál jim p°ipadalo p°íli² daleko od zbytku rodiny,
která ºila na Smíchov¥.

V roce 1989 ode²el do uhelných sklad· rozváºet uhlí, op¥t z d·vodu lep²ího platu.Po
dvou letech byl podnik zru²en a Josef nastoupil do motolské nemocnice - v kuchyni umý-
val nádobí. V Motole bylo v té dob¥ zam¥stnáno mnoho Rom·, také Josefova tchýn¥.
P°ijat byl bez problém·. Po n¥kolika letech bylo v²ak hodn¥ romských zam¥stnanc· z
práce propu²t¥no, údajn¥ z d·vodu opakovaných krádeºí. Sám Josef uvádí, ºe tchýn¥ v
kuchyni zcizila salám a nato byli následn¥ ona i Josef z práce vyhozeni. Na její obhajobu
Anna uvádí, ºe byla tou dobou po mozkové mrtvici a ob£as nev¥d¥la, co tropí.

V roce 1997 nastoupil Josef do �rmy Tores, která zaji²´ovala úklid chodník· a
ulic.Plat byl dosta£ující, asi 8000,-K£ m¥sí£n¥ plus stravenky. Po roce za£al v Toresu
jezdit s vozítkem a vysypávat ko²e na zastávkách m¥stské dopravy. Smlouvu m¥l zpo£átku
n¥kolikrát uzav°enou na t°ím¥sí£ní období, mezi kterými byl registrován na ú°adu
práce a pobíral podporu. Posléze mu vystavili smlouvu na p·l roku a ta byla následn¥
n¥kolikrát prodlouºena z d·vodu jeho uspokojivého pracovního výkonu a dobrého vz-
tahu s vedoucím.Uvádí, ºe �rma zam¥stnávala hodn¥ Rom·, ale p°ed ²patnou pracovní
morálkou n¥kterých z nich se chránila práv¥ krátkodobými pracovními smlouvami, nap°.
na 3 m¥síce. Zárove¬ �rma £erpala státní p°ísp¥vek za zam¥stnávání dlouhodob¥ neza-
m¥stnaných a t°ím¥sí£ní pracovní pom¥r m¥l slouºit k tomu, aby znovu získali pracovní
návyky. B¥hem takto krátkého období mohla také spole£nost zam¥stnat a za²kolit v¥t²í
mnoºství lidí bez práce, kte°í by pak v ideálním p°ípad¥ m¥li v¥t²í ²anci na získání
trvalej²ího zam¥stnání. Vedoucí úklidové £ety chodil pracovníky úklidu kontrolovat, ale
pokud m¥l kaºdý sv·j rajón uklizený a ode²el dom· d°ív, nad°ízeným to nevadilo. V
té dob¥ m¥li Sokolovi uº p¥t d¥tí a �nan£n¥ jim vypomáhali rodi£e. V roce 2002 byla
�rma Tores dána do konkursu a Josef p°i²el o práci. Tento okamºik ozna£uje Josef jako
po£átek pádu do chudoby a nezam¥stnanosti. P·l roku byl na ú°adu práce.

Pak nastoupil do jiné úklidové �rmy, Test, jako uklíze£ chodník·. �lo o úklidovou
�rmu, která vyhrála výb¥rové °ízení pro úklid chodník· na Praze 5. Dle informací Josefa
v²ak Test zam¥stnává lidi na£erno, takºe ti i nadále pobírají podporu v nezam¥stnanosti.
Týdn¥ vyplácí 1500,-K£. Josef tam vydrºel 3 týdny, pak ode²el p°edev²ím kv·li kon-
�ikt·m s ostatními zam¥stnanci, kte°í na sebe navzájem ºalovali ²éfovi a sout¥ºili,
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kdo bude mít nasbíráno více pytl· s odpadky. Aby trhli rekord, nebylo výjimkou, ºe
do p°ipravených pytl· p°endávali odpadky z popelnic u dom·. P°edstava zapáchajících
odpadk· a jejich nabírání holýma rukama do pytl·, navozuje je²t¥ dnes Josefovi zvedání
ºaludku a znechucený výraz ve tvá°i. N¥kolik m¥síc· strávil op¥t na ú°adu práce, pak
nastoupil na plný úvazek do �rmy, která zaji²´ovala úklid supermarketu Carrefour.
Plat byl 7000,-K£ £istého m¥sí£n¥, ov²em vedoucí byl mladý hejsek, který se na Romy
vytahoval a d¥lat chytrého. Po m¥síci dostal Josef vyhazov, prý z d·vodu ²patných
pracovních výsledk·.

Od té doby je v podstat¥ bez práce. Zhruba 8 m¥síc· byl na ú°adu práce, kde mu
ov²em ºádné zam¥stnání nena²li. Proto chodil p°es den se synovcem sbírat ºelezo. Za
kilo ºeleza platí výkupny 4 K£ a ve dvou byli n¥které dny schopní vyd¥lat aº 1800,-K£.
Dokonce si za 500 K£ koupili kárku, která uvezla i velmi t¥ºké kusy. Zd·raz¬uje, ºe ºelezo
získávali vºdy poctiv¥, sb¥rem na ulicích £i dvorech nebo poptáváním se po domech na
staré ledni£ky nebo jiné spot°ebi£e. Pokou²el se také shán¥t zam¥stnání p°es inzeráty
vyv¥²ené na ú°adu práce nebo ve výlohách obchod·. Pokud zam¥stnavateli nabízejícímu
práci zavolá a p°edstaví se svým £eským jménem, nebývá zpravidla problém smluvit si
osobní sch·zku. Pracovní místo je v tu chvíli je²t¥ stále volné. Aº kdyº Josef dorazí na
domluvené místo a je spat°en, p°ípadn¥ podroben interview budoucím zam¥stnavatelem,
je mu následn¥ sd¥leno, ºe místo uº je obsazené nebo, ºe nespl¬uje podmínky pro výkon
práce poºadované. Josef si myslí, ºe jej zam¥stnavatelé odmítají z d·vodu jeho ²patného
vyjad°ování, podle kterého soudí, ºe je �hloupý Cigán�.

P°íleºitostn¥ také ob£as pracuje jako kopá£, vºdy jde o krátkodobou práci na£erno.
V¥t²inou dostává 50,-K£ na hodinu. �íká, ºe pokud m¥l na starosti výplaty Rom, £asto
nedostali zaplaceno. Obzvlá²t¥ poslední týden práce, kdy uº je následn¥ vedoucí nepot°e-
boval. Poslední dva m¥síce nyní na£erno pracuje ve vyklízecí a demoli£ní �rm¥ - v Praze
bourají halu a komín bývalé továrny. P°i vzpomínce na poslední rozbouranou zd¥nou
konstrukci se zasní a praví, ºe tolik t¥ºkého ºeleza pohromad¥ je²t¥ nevid¥l. Lituje, ºe
si nemohl ºelezo odnést. Práci sehnal p°es p°íbuzného, který je mu b¥hem sm¥ny ve-
doucím. Zatím vºdy zaplatil a navíc jim denn¥ p°ispívá na sva£inu. Josef si pochvaluje,
ºe zatím vºdycky n¥jak peníze sehnal, aby mohl v²em d¥lník·m zaplatit. Pracuje denn¥
10 hodin a za týden dostává zhruba 2500,-K£.

Josef byl p°ed t°emi m¥síci vyhozen z ú°adu práce. Byla to sankce za to, ºe se k
oslovenému potencionálnímu zam¥stnavateli dostavil v den nástupu v podnapilém stavu
a o dv¥ hodiny pozd¥ji. Tak to alespo¬ uvedl zam¥stnavatel, který pozd¥ji na ú°ad práce
volal. Josef k tomu °íká, ºe nástup m¥l v sedm hodin ráno a ºe by byl blázen, kdyby p°ed
tím pil alkohol. Na práci se t¥²il, po£ítal se zlep²ením rodinného p°íjmu, poplacením
dluh· atd. Proti rozhodnutí ú°adu práce se odvolal s tím, ºe jediné pochybení, které
mohlo nastat z jeho strany, bylo chybné pochopení £asu nástupu do práce. Myslí si, ºe
si ²patn¥ p°e£etl podmínky nástupu, protoºe neumí dob°e £íst. A ºe pravý d·vod jeho
odmítnutí je romský p·vod. Ú°ad práce nicmén¥ odvolání zamítl a Josef nebude brát
podporu je²t¥ dal²í t°i m¥síce. Tím se celé rodin¥ automaticky sníºily i n¥které sociální
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dávky, p°ípadn¥ byly pozastaveny. U demoli£ní �rmy by Josef rád vydrºel tak dlouho,
jak to p·jde a nezávisle na tom se chce po uplynutí lh·ty op¥t zaregistrovat na ú°ad
práce. Je si v¥dom, ºe prací na£erno mu není placeno povinné zdravotní poji²t¥ní, coº
má za následek nár·st dluºného pojistného v£etn¥ vysokého penále.

Anna absolvovala zvlá²tní ²kolu, kam ji matka v pr·b¥hu prvního stupn¥ sama
p°e°adila ze ²koly základní údajn¥ kv·li velkému mnoºství romských d¥tí ze ²patných
rodin. V patnácti letech za£ala uklízet v kuchyni a po m¥síci nastoupila k matce do úk-
lidové �rmy. Od roku 1982 byla po v¥t²inu £asu na mate°ské, mezi tím uklízela 3 roky
domy pro OPBH (Obvodní podnik bytového hospodá°ství) spole£n¥ s matkou a ses-
trami.. Pak byla krátkodob¥ uklíze£kou v Motole. P°ed £ty°mi roky ukon£ila mate°skou
s nejmlad²ím synem a nastoupila na úklid do supermarketu Carrefour. Plat byl 7500,-
K£ £istého za m¥síc, po t°ech m¥sících ale ode²la na nemocenskou. Pracovala od p·lnoci
do sedmi hodin ráno a dle jejích slov nem¥la pak £as na d¥ti. Z d·vodu nemocenské
byla z práce vyhozena a na dal²í 3 m¥síce se zaevidovala na ú°ad práce. Potom uº
následovala mate°ská dovolená s vnukem, která trvá dodnes. Anna °íká, ºe po mate°ské
by uº zpátky do Carrefouru jít necht¥la, ani kdyby ji cht¥li p°ijmout, rad¥ji by uklízela
domy nebo kancelá°e.

Celkový p°íjem rodiny je v sou£asné dob¥ 19 500 korun. Sociální dávky v£etn¥
rodi£ovského p°ísp¥vku a p°ídavk· na d¥ti £iní 9500 korun m¥sí£n¥. Vzhledem k Josefov¥
vy°azení z ú°adu práce jim byly n¥které sociální dávky odebrány aº do doby, neº bude
moci Josef být op¥t na ú°adu práce evidován. Josef vyd¥lá nyní m¥sí£n¥ 10 000,-K£, p°ed
dv¥ma m¥síci to v²ak bylo nap°. pouze 7 000,-K£, takºe jeho výd¥lek je velmi nestálý a
také nepravidelný. Za byt zaplatí m¥sí£n¥ 5 700,-K£, z toho 3200,- za regulovaný m¥sí£ní
nájem a 2500,-K£ za elekt°inu.

Rodina je v²ak zadluºena na nejr·zn¥j²ích místech a institucích. U exekutorské �rmy
mají dluh za neuhrazený plyn a elekt°inu v jejich prvním byt¥ ve vý²i 67 000,-K£ v£etn¥
penále. Na £ást pohledávky Anna dohodla s exekutorem splátkový kalendá° na 1000,-K£
m¥sí£n¥, zbytek £ástky ale uº nejsou schopni splácet a tak £ekají na oznámení o exekuci
a zabavení posledních hodnotných v¥cí v byt¥. Po zb¥ºné rekapitulaci to je dle Josefa
televize, pra£ka a video. Po£áte£ní zd¥²ení p°i p°edstav¥ zabavení majetku se postupem
£asu zm¥nilo v rezignaci obou manºel·. Oba se shodují, ºe po p°edchozích nesnázích
s bydlením je nyní zcela jasnou prioritou placení nájmu a sluºeb, které platí v m¥síci
vºdy jako první.

Mimo exekucí dluºí Sokolovi asi 12 000 korun na nájemném za dobu, kdy bydleli
na obecní ubytovn¥. Dluh spláceli po £ástech aº do doby, kdy jim obec na sou£asný
byt vystavila nájemní smlouvu na dobu neur£itou. V¥d¥li, ºe v p°ípad¥ nájemní sm-
louvy na dobu ur£itou, by jim obec nemusela pronájem obnovit vzhledem k nesplaceným
pohledávkám za p°edchozí bydlení. Smlouva na neur£ito jim v²ak vystavena byla a dluh
od té doby po Sokolových obec zatím nijak nevymáhá, coº rodinu udrºuje v nad¥ji, ºe
jim bude po £ase odpu²t¥n. Je více neº pravd¥podobné, ºe celá v¥c bude v²ak po n¥jaké
dob¥ postoupena soudu, p°ípadn¥ p°edána exekutorovi. Kone£ná £ástka, jenº budou
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muset pak zaplatit, bude n¥kolikanásobn¥ p°evy²ovat sou£asný dluh. Nedávno jim byl
soudem uloºen platový vým¥r ve vý²i 23 000,-K£ za dluh na elekt°in¥, který vznikl
b¥hem pobytu v dom¥ pro neplati£e. Josef je p°esv¥d£en, ºe jde o následky nelegál-
ního p°ipojování se na jeho elektrom¥r ostatními nájemníky. Proti platb¥ se odvolal.
V²eobecné zdravotní poji²´ovn¥ dluºí Josef asi 10 000,-K£ za období, kdy mu poji²t¥ní
nebylo placeno zam¥stnavatelem nebo ú°adem práce. Za jízdu na£erno a postoupení
p°estupku soudu musí Josef zaplatit dal²ích 3 000,-K£.

Josef s Annou spole£n¥ dluºí také n¥kolika spole£nostem poskytujícím krátkodobé
p·j£ky. U �eské spo°itelny splácí 800,- K£ m¥sí£n¥ za p·j£ku ve vý²i 10 000,-K£.
Dal²ích osmnáct tisíc korun mají od Provident Financial, spole£nosti, která posky-
tuje p·j£ky s velmi vysokým úrokem na jejichº splacení posléze nabízí dal²í p·j£ku a
tak stále dokola. V¥°itel je tak vidinou zdánliv¥ snadného získání v¥t²ího obnosu pen¥z
(spole£nost nepoºaduje doklad o vý²i p°íjmu nebo majetku) a následnému tlaku na
splacení p·vodního p·j£eného obnosu (vymahatelé volí osobní náv²t¥vy a velmi nekom-
promisní zp·sob dobývání pohledávek, £asto pomocí najatých svalovc·) hnán do pasti
stále nar·stajícího zadluºení. V p°ípad¥ Josefa se v²ak vymahatelka po n¥jakém £ase uº
nedostavila a tak se rodina domnívá, ºe jim byl osm let starý dluh zázrakem odpu²t¥n.

Dal²í oblíbený zp·sob, jak si po°ídit rychle vytouºenou nebo pro domácnost nepostra-
datelnou v¥c jako je pra£ka nebo lednice, je vzít takové zboºí na leasing. Pokud zboºí
p°esahuje ur£itou hodnotu, je zapot°ebí, aby si kupující sehnal ru£itele, který by byl
ochoten p°evzít platební závazek pro p°ípad v¥°itelovy nesolventnosti. Josef tvrdí, ºe
být si navzájem v rodin¥ ru£iteli není nic výjime£ného, naopak bylo by divné, kdyby
takovou prosbu svým p°íbuzným odmítl. Bohuºel Anna se takto stala ru£itelkou na dva
r·zné leasingy své sest°enice ve vý²i 10 000 K£. Ta okamºit¥ po uzav°ení smlouvy a ode-
brání zboºí p°estala splátky platit. Nyní byla Anna vyzvána soudem, aby pohledávky
za svou sest°enici zaplatila. Josef se pokou²el p°íbuznou dohledat a donutit ji, aby sv·j
dluh uhradila, ale marn¥. Doty£ná je v invalidním d·chodu a stará se o dv¥ d¥ti, takºe
vzhledem ke stanovené vý²i ºivotního minima jí nem·ºe být d·chod exeku£n¥ obstaven.
I p°es vysoké dluhy Josefa a Anny prozatím oba m¥sí£n¥ splácí pouze 1 800,-K£ s v¥-
domím, ºe jim nezbývá mnoho prost°edk· a hmotných statk·, které by mohli exekuto°i
zabavit. Je v²ak z°ejmé, ºe je rostoucí vý²e dluh· p°inejmen²ím zneklid¬uje, p°edev²ím
pokud je jim n¥která z pohledávek p°ipomenuta písemn¥ £i telefonicky. P°i uváºení
rodinného rozpo£tu v²ak pokaºdé dojdou k záv¥ru, ºe v sou£asné situaci nemají z £eho
dluhy splácet ani kdyby cht¥li.

B.4 Sny, plány, ambice
Josef by si p°ál, aby m¥l dobrou práce a mohl ji d¥lat na o�ciální pracovní smlouvu.
To by pak, °íká, ²el klidn¥ pracovat i do márnice. Myslí si, ºe hlavním d·vodem jeho
nezam¥stnanosti je to, ºe je Rom. Josefovým velkým snem je být podnikatelem, mít
malou stavební nebo demoli£ní �rmu, kde by zam¥stnával d¥lníky, m¥l auto. D¥lník·m
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by vºdy platil, nikdy by jim neutekl s pen¥zi, jako to n¥kdy d¥lají ²éfové jemu. Nejv¥t²í
p°ekáºkou ve spln¥ní tohoto je dle Josefa nedostatek pen¥z, které ov²em nem·ºe vyd¥lat,
protoºe mu nikdo nechce dát jako Romovi práci. P°ál by si, aby se alespo¬ zbylé 3
d¥ti vyu£ily, Petr aby byl £í²níkem. Annin bratranec je vyu£ený £í²ník a je úsp¥²ný
podnikatel, pat°í mu benzínka. Tak by si p°edstavoval Josef, aby Petr skon£il. Simona by
mohla ud¥lat maturitu a ºivit se hlavou, p°edstavoval by si n¥co jako sociální pracovnice.
P°i otázce, zda je to po absolvování zvlá²tní ²koly reálné, se zamyslí a °ekne, ºe by mohla
být klidn¥ také £í²nicí nebo kucha°kou.

Marie doufá, ºe se její d¥ti budou mít jednou lépe neº ona a nepoznají chudobu.
T¥²í se, aº se syn vrátí z v¥zení, najde si práci a bude se starat o svou ºenu a dít¥. Aº
skon£í s mate°skou, ráda by ²la na polovi£ní úvazek uklízet kancelá°e nebo ²kolu.

B.5 Shrnutí
Josefova rodina se v n¥kolika posledních letech pohybuje se svými p°íjmy na hranici
ºivotního minima. Josef uº t°i roky pracuje p°íleºitostn¥ a na£erno, hlavním a pravidel-
ným zdrojem �nancí jsou sociální dávky. Jejich vý²e se v²ak b¥hem roku neustále m¥ní
a to v závislosti na Josefov¥ evidenci na ú°adu práce, docházce d¥tí do ²koly38 nebo
v£as (ne)dodaném potvrzení o po£tu osob v domácnosti. Josef nemá vybudovanou sí´
moºných zájemc· o jeho pracovní sílu a pokud seºene práci jako kopá£ nebo podava£
na stavb¥, jde vºdy o krátkodobou brigádu získanou p°es p°íbuzné nebo známé. I tak
ale není výplata za odvedenou práci nikdy jistá.

Josef by si p°ál mít stabilní práci na plný úvazek, díky které by bez problém·
uºivil celou rodinu. D·vody nezdaru p°i hledání zam¥stnání vidí Josef v nedostatku
p°íleºitostí pro osoby bez kvali�kace a také p°ítomnosti levné pracovní síly v podob¥
d¥lník· z Ukrajiny. I kdyby se v²ak Josefovi poda°ilo takové zam¥stnání najít, n¥kolik let
by mu z platu byly odvád¥ny pravd¥podobn¥ dosti vysoké £ástky na úhradu ve²kerých
pohledávek, které rodina má.

P°estoºe se Josef p°i rozhovoru o vysn¥ném zam¥stnání dokáºe nadchnout, ve skute£nosti
spí²e pasivn¥ £eká na pracovní nabídky neº aby je sám aktivn¥ vyhledával. Jeho ne-
jbliº²í metou v oblasti zam¥stnání je op¥tovné p°ijetí na ú°ad práce a následné setrvání
v nelegálním pracovním pom¥ru nebo ve sb¥ru ºeleza.

38P°i v¥t²ím po£tu neomluvených hodin mohou být rodin¥ sníºeny na ur£itou dobu n¥které sociální
dávky
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C Zuzka
(interviewed by K. H·lová)

C.1 Úvod
Zuzku jsem poprvé potkala p°ed dv¥ma roky, kdy jsem jiº n¥kolik m¥síc· spolupracovala
jako terénní sociální pracovník s její matkou a sestrou ohledn¥ bytové situace. První
kontakt prob¥hl p°es osobu zakladatele místní neziskové organizace pro práci s romskou
mládeºí. Spolu s n¥kolika dal²ími studenty po°ádal p°edev²ím víkendové výjezdy do
p°írody a letní tábory s p°esahem do terénní práce s mladistvými ohroºenými drogovou
závislostí. Dan p·sobil tou dobou v lokalit¥ jiº ²estým rokem a byl rodinou Zuzky
p°ijímán tém¥° jako £len rodiny. Kontakt uskute£n¥ný p°es n¥j m¥l nesporný vliv na
vývoj a kvalitu na²ich vzájemných vztah·. P°es po£áte£ní nejistotu a ur£itou ned·v¥ru
jsem byla rodinou postupn¥ stále více p°ijímána a krom¥ pracovních náv²t¥v zvána
posléze i na náv²t¥vy neformální, oslavy, k°tiny, poh°by. . . P°íslu²níky Zuz£iny rodiny
nyní povaºuji mnohem více za své p°átele neº za klienty sociální sluºby, kterou jako
terénní sociální pracovnice v lokalit¥ poskytuji. Zuzka navíc ani nikdy v roli klientky
nebyla.

Rozhovor se odehrával po dva ve£ery u Zuzky doma, manºel a malá dcerka byli sice
v byt¥ p°ítomni, ale po celou dobu sledovali ve vedlej²ím pokoji televizi a manºel do
rozhovoru nijak nezasahoval s tím, ºe �nás nechá o samot¥, a´ si to v klidu °eknem�.
Rozhovor probíhal ve velmi uvoln¥né a p°átelské atmosfé°e a ukon£en byl vºdy z d·vodu
p°ibliºující se p·lnoci neº z pocitu vy£erpaného tématu.

Za osm hodin interview dostala Zuzka zaplaceno 800,-K£. P°i oznámení vý²e odm¥ny
za £as strávený v rozhovoru se Zuzka usmála a mávla rukou: �S tebou si budu ráda
povídat aº do noci úpln¥ zadarmo, klidn¥ zase p°ij¤.�

C.2 Rodinná anamnéza
Zuzce je 25 let, narodila se a vyr·stala v Praze na Smíchov¥ a má základní vzd¥lání.
Je nejstar²í ze £ty° sester a jako jediná z nich vychodila normální základní ²kolu.Ve
£trnácti letech Zuzka ot¥hotn¥la a to znamenalo konec jejích plán· jít dál studovat
resp. se vyu£it. Dle vlastních slov m¥la ve ²kole relativn¥ dobrý prosp¥ch, pamatuje si,
ºe máma, která um¥la dob°e £esky, se s ní jako malou £asto u£ila, d¥lala úkoly atd. V
²esté t°íd¥ se za£ala u£it sama, vadily jí ²patné známky, cht¥la mít dobré vysv¥d£ení.
Matka s d¥tmi mluvila p°eváºn¥ £esky, a£koliv um¥la romsky velmi dob°e a se svými
sourozenci romsky hovo°ila. Ve t°íd¥ byla Zuzka mezi samými gádºi jediná Romka. Po
po£áte£ních neshodách se s gádºovskými d¥tmi bez problém· kamarádila a nikdy uº pak
od spoluºák·, kte°í ji znali, nepoci´ovala n¥jaký odstup nebo opovrºení, ºe je Cigánka.

Zuz£ina máma se narodila na Spi²i a s rodi£i p°i²la v roce 1965 do Prahy. Absolvovala
základní ²kolu a nastoupila do u£ili²t¥ na obor prodava£ka. V posledním ro£níku byla
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na povinné praxi v obchodním dom¥, kde se seznámila se Zuz£iným tátou, který byl
o rok star²í a pracoval jako údrºbá°. Ot¥hotn¥la, vdala se a ²kolu uº nedokon£ila. Po
postupné mate°ské dovolené se £ty°mi d¥tmi pracovala a stále pracuje jako uklíze£ka.

Zuz£in táta se narodil v Praze, vychodil zvlá²tní ²kolu a tém¥° celý ºivot (do roku
1992) se ºivil jako uhlí°. Otec byl vºdy formální hlavou rodiny, nicmén¥ ve²kerý provoz
domácnosti a komunikaci s okolím a institucemi zaji²´ovala Zuz£ina matka. Po roce
92, kdy p°i²el otec o práci a jezdil pak s uhlím uº jen p°íleºitostn¥ a na£erno, matka
zabezpe£ovala úklidem pravidelný rodinný p°íjem. Spravovala také ve²keré rodinné �-
nance.

Po ztrát¥ zam¥stnání za£al otec mnohem víc pít a n¥kolik let po revoluci se rodina
dostala do situace, jíº Zuzka ozna£uje jako chudobu, kterou p°ed tím rodi£e nikdy
nepoznali. Otec i p°es tíºivou �nan£ní situaci nebyl nikdy registrován na ú°adu práce,
aby mohl pobírat podporu v nezam¥stnanosti. To bylo dílem zp·sobeno jeho ostychem
jednat s ú°ady a dílem obavami z moºného postihu z práce na£erno. Ze v²ech sourozenc·
rodi£· je pouze nejmlad²í mámina sestra vyu£ena a to prodava£kou. Vzala si v²ak muºe,
který je drogov¥ závislý a tak ºádné �výhody� plynoucí z vy²²ího vzd¥lání nepoci´uje ani
ona ani její ²ir²í rodina. Jeden z otcových bratr· je²t¥ p°ed revolucí sloºil instalatérské
zkou²ky a nyní se v tomto oboru obstojn¥ ºiví jako drobný ºivnostník.

Zuzka je spole£enská, komunikativní a v rámci své roz²í°ené rodiny chápána jako
cílev¥domá a samostatná ºena, která se tak trochu vymyká tradi£ním vzorc·m a zp·sobu
ºivota v rámci romské komunity. Její sestry a matka si ob£as tropí ºerty na Zuz£inu
adresu, ºe se z ní stává �gádºovka�, která za v¥ci d¥kuje39 a ke káv¥ servíruje host·m
je²t¥ ubrousek. Tyto �gádºovské� manýry jsou hodnoceny navenek posm¥²n¥, kdyº ale
dojde k hlub²ímu hodnocení, vyjad°ují se sestry i matka o Zuzce s jakousi nevyslovenou
úctou a hrdostí. Zuzka sama o sob¥ °íká, ºe p·sobí navenek siln¥j²í a mén¥ citlivá, neº
ve skute£nosti je. Ve vypjatých a kritických situacích dokáºe zmobilizovat ve²keré síly
a být rodin¥ oporou - kdyº v zim¥ náhle zem°el její otec, byla to ona, kdo vy°izoval
ve²keré náleºitosti ohledn¥ poh°bu v£etn¥ �nancí a �podrºel� ostatní £leny rodiny. Na
Zuzku jako na nejstar²í dceru byla máma vºdy p°ísn¥j²í, musela se starat o ostatní
sourozence a k tomu je²t¥ velmi brzy dosp¥t a p°evzít zodpov¥dnost za sebe i své dít¥,
kdyº v osmé t°íd¥ ot¥hotn¥la.

Zuzka s Honzou mají dv¥ d¥ti, Martina (10) a Kristýnu (4). A£koliv formální hlavou
rodiny je dle romských zvyklostí její manºel Honza (29), Zuzka spravuje rodinné �nance,
má p°ehled o úsporách, výdajích a zaplacených ú£tech. Vede syna k dobrým výsledk·m
ve ²kole a dbá o jeho prosp¥ch, s malou dcerou si £te, maluje. Martin nav²t¥vuje základní
²kolu, která se nespecializuje na romské d¥ti, coº mimo jiné znamená, ºe nároky na ºáky
ale i kvalita výuky jsou vy²²í neº na základní ²kole o n¥kolik blok· dál, jenº se jako
�Roma friendly� pro�luje. Martinovu ²kolu nav²t¥vuje jen n¥kolik málo d¥tí z romské
komunity v této lokalit¥.

39Romové výraz d¥kuji tém¥° nepouºívají
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Nutno podotknout, ºe dohlíºení na domácí p°ípravu d¥tí, pravidelnou docházku nebo
rozvíjení d¥tských rozumových dovedností £tením knih £i hrou s rodi£i nebývá dle mých
zku²eností v romských rodinách b¥ºné. Toho si je v¥doma i Zuzka. Dodává, ºe v¥novat
se d¥tem je pro ni d·leºité také proto, aby z nich v ºivot¥ n¥co bylo. Pro mnoho jejích
kamarádek a p°íbuzných je takový p°ístup k výchov¥ d¥tí nezvyklý a £asto je chápán
op¥t jako pokus hrát si na gádºovku. Za gádºovské je povaºováno i £tení knih. Zuzka,
která si chodí p·j£ovat kníºky do knihovny a nejrad¥ji má detektivky od A. Christie,
si tudíº £te v soukromí svého bytu, kde uº si na tuto zvlá²tní zálibu své ºeny manºel
zvykl. P°i p°edstav¥, ºe by si odpoledne na lavi£ce v parku mezi ostatními romskými
matkami a jejich d¥tmi vyndala knihu a za£ala £íst, Zuzka propuká ve smích a pobaven¥
kroutí hlavou: �To by si asi v²echny ºenské klepaly na hlavu a myslely si, ºe jsem se uº
úpln¥ zbláznila!�

Manºel Honza má dva bratry, kaºdý ze sourozenc· má jiného otce. Honzova matka se
o Honzu v d¥tství p°íli² nestarala, vychovávali ho prarodi£e. Jeho otec s nimi nikdy neºil
v jedné domácnosti a podle Zuz£iných slov chyb¥la Honzovi muºská autorita a pevná
ruka. Dodnes je Honzova matka se svými sestrami proslulá hlu£ným a neomaleným
jednáním na ú°adech i mezi sebou, které tak napl¬uje klasické majoritní p°edstavy o
zp·sobu romské komunikace. Zuzka mluví o Honzov¥ rodin¥ jako o odli²né od té její,
na druhou stranu se o své tchýni vyjad°uje s jistým uznáním. (nap°. Zuzka byla tchýní
velmi dob°e p°ijata, nikdy ji nekomandovala, kdyº u ní Zuzka s Honzou bydleli, nemusela
projít drsným za²kolováním do rodinných zvyk· apod. . . ).

Honza je nejstar²í ze t°í bratr·, vy²el zvlá²tní ²kolu a nastoupil do u£ebního oboru
malí° pokoj·, který ale nedod¥lal. Pro²el b¥hem dospívání obdobím, kdy spole£n¥ s
partou kamarád· páchal trestnou £innost, p°edev²ím krádeºe. Zuzku potkal ve svých
osmnácti letech, bydlel ve stejné ulici jako ona o pár dom· vedle. Po p·l roce jeho
naléhání a nadbíhání Zuzka svolila a za£ala s Honzou chodit. �On si m¥ prost¥ vybre£el,
aº £asem jsem se do n¥j zamilovala.� °íká Zuzka. Doma m¥li pocit, ºe má Zuzka na
lep²ího kluka, máma m¥la k Honzov¥ rodin¥ výhrady hlavn¥ kv·li nestálosti Honzovy
matky a výchov¥ d¥tí. Nakonec s jejich chozením souhlasila. Kdyº Zuzka po dal²ím p·l
roce ot¥hotn¥la, byla to dle Zuz£iných slov velká ostuda. Poslední rok ²koly dochodila
s rostoucím b°ichem a pocitem studu. Honza byl její první kluk. Zuz£ino t¥hotenství
bylo pro její rodinu zpo£átku ²ok. Zuzka sama p°emý²lela o potratu, cht¥la jít dál do
²koly a je²t¥ n¥co proºít. Máma ale po zváºení situace rozhodla, ºe si Zuzka dít¥ nechá.
A to bylo poslední slovo.

Martin byl po narození sv¥°en do pé£e Zuz£iných rodi£·, kde bydlela první p·l rok
Zuzka s nimi. Pak se p°est¥hovala s Martinem za Honzou do bytu jeho matky, kde m¥li
sv·j vlastní pokoj. Na mate°ské s Martinem byla Zuz£ina máma, Zuzka se ale o syna
starala p°eváºn¥ sama, rodi£e hlídali p°edev²ím v dob¥, kdy byla v práci. Krátce po
porodu nastoupila do samoobsluhy na brigádu, po dvou m¥sících ji zam¥stnali na p·l
úvazku v úklidové �rm¥, kde pracuje dodnes.

V osmnácti letech si s Honzou zaºádali o sv¥°ení syna do pé£e a poté se vzali. V
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té dob¥ jim uº rodi£e �nan£n¥ nevypomáhali, v²e zvládali mladí manºelé sami. V roce
1999 získali od obce byt v zanedbaném stavu, který si mohli na vlastní náklady upravit
a zrekonstruovat. Pro Zuzku s Honzou to byla ²ance za°ídit si vlastní domov, kterou
vyuºili. Postupn¥ byt o dvou místnostech za°izovali dle svých moºností. V roce 2002 byt
od obce odkoupili do osobního vlastnictví. Dnes mají byt velmi modern¥ za°ízený podle
svých p°edstav, mnoho spot°ebi£· a kuchy¬ského vybavení po°ídili na splátky. Zuzka
k tomu °íká, ºe má ráda hezké a kvalitní v¥ci a splácet m¥sí£n¥ n¥kolik tisíc korun si
m·ºou dovolit.

Dcera Kristýna se jim narodila v roce 2000. Zuzka pracovala do osmého m¥síce
t¥hotenství a dva týdny po porodu nastoupila op¥t do práce. Mate°skou pobírala do
t°í let dce°ina v¥ku. P°es den, kdy byla Zuzka v práci, se o Kristýnu starala nejmlad²í
sestra Mí²a. Zuzka °íká, ºe dcera byla plánovaná, dal²í d¥ti zatím nechce, leda kdyby
se jim poda°ilo vym¥nit byt za v¥t²í. V rámci plánovaného rodi£ovství bere Zuzka
antikoncepci, coº je mezi jejími vrstevníky v okruhu p°íbuzných i známých výjime£né.
A£koliv se na prozatímním po£tu d¥tí s Honzou dohodli, právo veta a poslední slovo
má Zuzka. Dle jejích slov je to ona, kdo se snaºil a snaºí Honzu sm¥rovat k trochu
odli²nému stylu ºivota neº byl zvyklý ºít ve své p·vodní rodin¥. V dne²ním pojetí by
se dalo °íci, ºe Zuzka se vydala cestou integrace s majoritní spole£ností, musí v²ak
£elit mnohým stereotyp·m ze strany jejího muºe, rodiny, ale také ze strany neromského
prost°edí, kde se snaºí usp¥t. Honza vyr·stal v podstat¥ v nefunk£ní rodin¥, kde se ale
i p°esto udrºovaly mnohé tradi£ní vzorce chování ve vzájemných vztazích mezi ºenou a
muºem. Zárove¬ vyr·stal v prost°edí, kde byla siln¥ vnímána hranice mezi �my� a �oni�
tedy mezi romským a neromským sv¥tem a ve vztahu ke ne-Rom·m p°evaºovala silná
ned·v¥ra a odstup. Zuzka, která byla uº od první t°ídy zvyklá pohybovat se mezi d¥tmi
z majority, takový p°ístup neznala a orientovat se v gádºovském hodnotovém systému
pro ni nebyl problém. Zuzka se vyjad°uje, ºe by byla ráda, kdyby byl Honza o trochu
mén¥ Cigán a o trochu více �ech. Konkrétn¥ má na mysli Honzovu chorobnou ºárlivost,
kdy dokáºe prudce vybuchnout p°ed d¥tmi i kv·li malému zpoºd¥ní p°i návratu dom·
nebo omezenou schopnost jednat s p°íslu²níky majority nap°íklad na ú°adech.

Zuzka konstatuje, ºe se Honza po deseti letech spole£ného souºití hodn¥ zm¥nil. Uº
na za£átku jejich vztahu musel Zuzce slíbit, ºe uº p°estane �blbnout� a zanechá po-
tulování se po ulicích. Souhlasil, nicmén¥ následky svých bujných let musel pln¥ nést
o n¥kolik let pozd¥ji. Byl pravomocn¥ odsouzen na 8 m¥síc· výkonu trestu za krádeºe.
Ur£itou dobu si nevyzvedával soudní obsílky, poté n¥kolik let upláceli se Zuzkou dok-
tora, aby získali potvrzení o neschopnosti k výkonu trestu z d·vodu ²patného zdravot-
ního stavu. Tou dobou m¥li jiº jedno dít¥, druhé bylo na cest¥. M¥síc p°ed narozením
dcery Kristýny byl Honza p°edvolán na policii z d·vodu nep°ihlá²eného auta a tam byl
zadrºen pro vyhýbání se výkonu trestu a umíst¥n do v¥znice ve Vina°icích. Zuzka se tou
dobou starala o p¥tiletého Martina a £erstv¥ narozenou Kristýnku. Finan£n¥ jí tehdy
vypomáhali rodi£e. Na ob¥ d¥ti b¥hem dne, kdy byla Zuzka v práci, dohlíºely mlad²í
sestry.
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Sestra Karolína je o rok mlad²í neº Zuzka. Na rozdíl od Zuzky absolvovala zvlá²tní
²kolu a poté jeden rok na rodinné ²kole. V ²estnácti letech ot¥hotn¥la, ale protoºe p°ítel
Karolíny nep°ipadal rodi£·m dost dobrý, rozhodla máma, ºe p·jde na potrat. Vlado byl
vyhlá²ený rvá£, který vyr·stal po ústavech, nicmén¥ Karolína s ním z·stala a kdyº o
rok pozd¥ji ot¥hotn¥la podruhé, svolili rodi£e, aby se vzali. Postupn¥ se jim narodily t°i
d¥ti, s nejmlad²ím t°ím¥sí£ním Jakubem je Karolína nyní na mate°ské. Vlado pracuje
na£erno jako kopá£. Karolína s Vladem mají sníºenou schopnost nakládat se svými
�nancemi tak, aby se b¥hem m¥síce opakovan¥ neocitali bez prost°edk·. Pravideln¥ jim
tedy �nan£n¥ vypomáhá jak Zuzka, tak máma. �asto se stává, ºe Karolína zaplatí z
posledních pen¥z nájem a pro jídlo d¥tem pak jezdí k mám¥.

Dal²í set°e, Lence, je 21 let, absolvovala zvlá²tní ²kolu, pak nastoupila do u£ili²t¥ na
obor kucha°-£í²ník. Po roce ode²la a nastoupila do práce k mám¥ jako uklíze£ka. Pak
pracovala celé dva roky jako prodava£ka v supermarketu Delvita. V ²estnácti letech
za£ala experimentovat s drogami. B¥hem evidence na ú°adu práce si dokon£ila rek-
vali�ka£ní kurs na prodava£ku, do zam¥stnání ale uº nenastoupila. P°ed dv¥ma roky
potkala svého sou£asného p°ítele, který byl vyu£en £í²níkem a v té dob¥ pracoval v
restauraci. V té dob¥ uº oba brali drogy pravideln¥, nyní si aplikují heroin nitroºiln¥.
Lenka je v osmém m¥síci t¥hotenství, coº zjistila teprve na konci druhého trimestru. Po
celou dobu t¥hotenství bohuºel velmi intenzivn¥ uºívala heroin.

Nejmlad²í sestra Mí²a, ukon£ila zvlá²tní ²kolu v patnácti letech, dál do ²koly uº
ale jít necht¥la. P°íleºitostn¥ pracovala na krátkodobých brigádách, v¥t²inou ale hlídala
d¥ti své nejstar²í sestry, aby mohla chodit do práce. S p°ítelem, který se vyu£il malí°em
b¥hem pobytu ve výchovném ústavu, za£ali ve t°inácti letech experimentovat s tvrdými
drogami. V sedmnácti letech p°i²la do jiného stavu, £ást t¥hotenství strávila v diag-
nostickém ústavu díky prozíravosti místní neziskové organizace, kurátor· a samotných
rodi£· Mí²i. Byla tak alespo¬ na chvíli mimo dosah drog. Syn se narodil v po°ádku a
s minimálními abstinen£ními p°íznaky. Ihned po narození byl soudem sv¥°en do pé£e
babi£ky - Mí²iny mámy. Zuzka k tomu °íká, ºe i kdyº jsou Lenka a Mí²a dost rozdílné,
ob¥ se v období puberty chytly ²patné party a z nudy za£aly zkou²et pervitin. Zuzka si
uv¥domuje, ºe na dv¥ mlad²í sestry byla asi máma mnohem mén¥ p°ísná a víc v¥cí jim
pro²lo. Mí²a navíc byla tát·v milá£ek, který ji rozmazloval.

P°i hodnocení rodinného sociálního statutu v rámci praºské lokality se Zuzka zamý²lí
nad tím, ºe závislost na drogách je dnes tém¥° v kaºdé rodin¥ - a´ uº �hor²í� nebo �lep²í�.
Uv¥domuje si, ºe sice musela sama díky t¥hotenství brzo vysp¥t, ale na druhou stranu
nem¥la alespo¬ £as na nudu. Zárove¬ b¥hem jejího dospívání nebyly drogy tak snadno
k dostání jako dnes.

C.3 Zam¥stnání
Zuzka za£ínala v ²estnácti letech na p·l úvazku v úklidové �rm¥ KAS, která zaji²´ovala
úklid kancelá°í a ²kol. Po dvou letech nastoupila do práce na plný úvazek a ve �rm¥
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je dodnes. Uklízí kancelá°e a ²kolu, denn¥ má práci zhruba na 9 hodin. M¥sí£ní p°íjem
£iní 11 000,- K£ £istého. Práci získala p°es tchýni, spole£nost b¥ºn¥ zam¥stnává i jiné
romské ºeny. Zuzka má s vedoucí dobrý vztah, nikdy se necítila ze strany zam¥stnavatele
diskriminovaná nebo kontrolována jen proto, ºe je Romka. �íká, ºe záleºí na kaºdém
jednotlivci, jak se osv¥d£í. Za celých dev¥t let pracovního pom¥ru byla Zuzka jednou
na nemocenské, dovolenou si za poslední roky vybrala aº letos a to na týden.

Vedoucí ned¥lá rozdíly mezi Romkou nebo Gádºovkou, zajímá ji, jak dob°e doty£ná
uklízí a zda je spolehlivá. Ani zpo£átku v²ak nem¥la Zuzka pocit diskriminace. Soudí,
ºe jí zam¥stnavatel d·v¥°uje a uklizené prostory po ní nikdy nekontroluje. S �rmou má
sepsanou °ádnou pracovní smlouvu, p°ed Vánoci jsou jí pravideln¥ vypláceny odm¥ny.
Na p·l úvazku má u �rmy KAS podepsanou smlouvu i Honza. Je mu tak placeno
zdravotní a sociální poji²t¥ní, zatímco práci samotnou za n¥j vykonává Zuzka. M¥sí£n¥
si tak vyd¥lá je²t¥ dal²ích 4500,-K£ navíc.

Zuzka zárove¬ uº p°es rok uklízí v byt¥ mladé Slovenky, která je vdaná za Angli£ana.
�ena Zuzku oslovila poté, co ji vídala uklízet kancelá°e spole£nosti, pro kterou pracovala.
Zpo£átku nenechávala Zuzku v byt¥ samotnou, kdyº ale vid¥la, ºe je spolehlivá a pe£livá,
sama jí nabídla náhradní klí£e od bytu. Za úklid dostává Zuzka 118,-K£ na hodinu a
týdn¥ v byt¥ stráví asi 10 hodin. Je vyplácena m¥sí£n¥- tj. zhruba 4500,-k£ za m¥síc.

Poslední dva roky pracovala je²t¥ v dal²í úklidové �rm¥ na vedlej²í pracovní pom¥r.
Uklízela na Ministerstvu ²kolství, ale práce byla dle Zuzky málo zaplacená, vedoucí
posílala £asté kontroly, v²eobecn¥ byla �rma jako zam¥stnavatel mén¥ solidní. Za dv¥
hodiny denn¥ m¥la Zuzka m¥sí£n¥ 2800,-K£ £istého. Tato úklidová �rma zam¥stná-
vala dlouhou dobu také Zuz£inu matku. Po £ty°ech letech pracovního pom¥ru si máma
ne²´astnou náhodou pohmoºdila koleno a skon£ila na n¥kolikatýdenní neschopence. Za-
m¥stnavatel jí posléze telefonicky oznámil, ºe s ní ukon£uje pracovní pom¥r z d·vodu
dlouhodobé pracovní neschopnosti. S touto prací Zuzka nedávno skon£ila. Po celodenní
d°in¥ se vracela po osmé ve£er velmi unavená a nezvládala pé£i o domácnost a hlavn¥
o d¥ti tak, jak by si p°edstavovala. Rychle uva°ila ve£e°i, zkontrolovala synovi úkoly,
p°e£etla pohádku na dobrou noc a pak sama usnula. I po ukon£ení tohoto pracovního
pom¥ru je v²ak Zuz£in v²ední den velmi hektický.

Ráno vstává ve t°i hodiny a odchází na první sm¥nu na úklid kancelá°í u �rmy KAS.
Pak p°ijde dom·, vypraví syna do ²koly, a pokud nevyráºí na úklid k paní ze Slovenska,
do dvanácti je doma a má £as na dceru a vlastní domácnost, pokud ne, odvádí dceru
na hlídání k mám¥. Od jedné hodiny nastupuje na úklid ²koly, kde je do p·l ²esté.
Donedávna pak je²t¥ p°ejíºd¥la na úklid na ministerstvo, kde byla do osmi hodin ve£er.
Celkový m¥sí£ní p°íjem Zuzky je nyní 20 000,-K£.

Zuzka podle svých slov nikdy nezaºívala v zam¥stnání diskriminaci nebo nespravedlivý
p°ístup. Výjimkou byla jiº zmín¥ná dvoum¥sí£ní brigáda v samoobsluze, kde se na ní
vedoucí i personál dívali skrz prsty a kaºdý nedostatek svedli na ní. To bylo ale uº
dávno. V p°ípad¥, kdy by ov²em nyní o zam¥stnání jakýmkoliv zp·sobem p°i²la, má
strach, ºe by dobrou práci hledala velmi obtíºn¥. A to p°edev²ím z toho d·vodu, ºe je
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Romka a �je to na ní vid¥t�. Odstup, zkoumavé pohledy nebo pohor²ené p°idrºování
kabelek zaºívá Zuzka pravideln¥ v obchodech, na ulicích a v tramvajích. �íká, ºe od té
doby, co má d¥ti, registruje takové chování mnohem víc a také jí mnohem víc vadí. P°ed
tím byla v tramvaji nebo samoobsluze sama za sebe a pocit mén¥cennosti v o£ích �ech·
proºívala sama za sebe. S d¥tmi je to jiné - cht¥la by je p°ed p°edsudky a opovrºením
chránit, nechce, aby si hned od útlého v¥ku uv¥domovaly, ºe jsou dle mín¥ní v¥t²inového
obyvatelstva o tolik jiné, hor²í. S komplexy ze svého p·vodu se pak ve sv¥t¥ dá obstát
mnohem h·°, °íká Zuzka.

Honza po odchodu s prvního ro£níku u£ili²t¥ nastoupil do práce v tiskárn¥, kde
v té dob¥ pracovala jeho matka. Po krátké dob¥ ode²el pracovat do FN Motol - myl
v kuchyni £erné nádobí. Dostával tam více pen¥z a mohl tak lépe uºivit rodinu. Po
n¥kolika letech za£al rozváºet se svým tchánem uhlí pro uhelné sklady. Po revoluci si
dokonce spolu s jedním s tchánových bratr·, který si za°ídil na rozvoz uhlí ºivnost,
koupil dodávku zn. AVIA. Rozvozem uhlí se Honza ºiví dodnes, rozváºí uhlí spole£n¥ s
bratrem tchána na£erno. Jeho celkový m¥sí£ní p°íjem je 20 aº 25 tisíc korun m¥sí£n¥.
Celkový p°íjem rodiny je tedy m¥sí£n¥ zhruba 42 tisíc K£.

Byt ve kterém bydlí, si Zuzka s Honzou v roce 2002 odkoupili od obce za 150 000,-K£
a nyní jej splácí. Na koupi bytu si vzali p·j£ku ve vý²i 50 tisíc, kterou splácí pravidelnými
splátkami 800,-K£ m¥sí£n¥. O rok pozd¥ji si p·j£ili je²t¥ dal²ích 50 tisíc na zbudování
koupelny, z toho splácí 800,-K£ m¥sí£n¥. Za byt platí m¥sí£n¥ do fondu oprav 1 800,-
K£, za plyn a elekt°inu vydají m¥sí£n¥ 2000,-K£. Poplatek za telefon (pevnou linku) je
1500,- K£ m¥sí£n¥.

Zuzka a Honza mají na sebe napsáno n¥kolik dal²ích p·j£ek a leasing·, které pravideln¥
splácí. V roce 2000 si na leasing koupili auto, které jim ov²em v záp¥tí n¥kdo ukradl.
P·j£ka byla ve vý²i 45 tisíc, kone£ná £ástka, kterou musí splatit je 75 tisíc korun.
M¥sí£n¥ splácí 1400,-K£. Zárove¬ si v roce 2004 vzali od �eské spo°itelny p·j£ku ve
vý²i 80 000,- na po°ízení nové kuchyn¥. Splatit musí 110 000,-K£, m¥sí£n¥ splácí 2300,-
K£. Od �rmy Cetelem si na leasing koupili televizi (domácí kino), celková £ástka je 29
tisíc K£, m¥sí£n¥ platí 3 000,-K£. Za dv¥ nákupní karty s p·j£kou v hodnot¥ 40 000,-K£,
zaplatí m¥sí£n¥ 2000,-K£. Kaºdý m¥síc tak splácí £ástku v celkové hodnot¥ 10 300,-K£.
Honza má navíc je²t¥ dluh na povinném zdravotním poji²t¥ní zhruba ve vý²i t°iceti
tisíc korun. Tuto pohledávku zatím ne°e²í, i kdyº si je Zuzka v¥doma, ºe dluºná £ástka
kaºdým dnem roste o poplatky z prodlení.

Celá rodina v£etn¥ d¥tí má za°ízené stavební spo°ení, kam m¥sí£n¥ Zuzka ode²le
dal²í t°i tisíce. A£koliv má Zuzka �nan£ní závazky u mnoha spole£ností, nemá problém
stanovené £ástky platit vzhledem k dostate£nému, stabilnímu m¥sí£nímu p°íjmu a její
schopnosti zvládat tok rodinných �nancí. Po zaplacení v²ech ú£t· a pohledávek je²t¥
£asto posílá ur£itý obnos na ú£et a ²et°í tak peníze pro p°ípad nouze nebo ne£ekaných
výdaj·.
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C.4 Plány, sny, ambice
Jako první Zuzku napadne v¥t²í byt, kam by se celá rodina lépe ve²la. To by pak mohli
s Honzou uvaºovat je²t¥ o jednom dít¥ti. Cht¥la by, aby se máma m¥la dob°e, aby sestry
p°estaly brát drogy, modlí se za n¥ kaºdý den. Ob£as si v duchu p°eje d¥lat n¥co jiného
neº po°ád uklízet, sem tam to leze na nervy, ale zase má £lov¥k sv·j klid a nemusí se
nic nového u£it.

P°ed nedávnem dostala Zuzka nabídku od ob£anského sdruºení, které se zabývá
prací s rizikovou mládeºí a mladými matkami, pracovat jako terénní sociální pracovník
v rodinách. Nabídku zatím zvaºuje, je to pro ni výzva, ale zárove¬ má strach z nových
v¥cí. Uº si p°ipadá stará n¥co nového se u£it a trochu se bojí, ºe by neobstála. A ºe by
se Honzovi taková práce pro ni nezamlouvala. K výkonu takového zam¥stnání by bylo
zapot°ebí absolvovat také n¥kolikadenní vzd¥lávací kurz. Zuzka si neumí p°edstavit,
ºe by se Honza po tu dobu postaral o d¥ti a ve vzd¥lání ji podporoval. Nejspí² by m¥l
strach, jestli tam nebudou jiní muºi, kte°í by ji mohli svést. Pak se zamyslí a prozradí, ºe
jejím p°áním je, aby se Honza zm¥nil. Aby tolik neºárlil, ned¥lal scény p°ed d¥tmi, aby
byl víc jako �ech. A aby se d¥ti dob°e u£ily a m¥ly alespo¬ dod¥lané st°ední vzd¥lání s
maturitou nebo i vysokou ²kolu. Zasní se a spontánn¥ vysloví svou p°edstavu - Martin
by mohl být doktor. Ráda by, aby m¥ly d¥ti lep²í ºivot neº má ona a mohly se ºivit
jinou neº manuální prací.

C.5 Shrnutí
Zuzka je mladá ambiciózní ºena, která navzdory svému brzkému rodi£ovství, základnímu
vzd¥lání a p°edsudk·m ze strany majority, ale i vlastních p°íbuzných, jde vytrvale za
svým cílem - ºít ºivotem b¥ºných p°íslu²ník· st°ední vrstvy a zárove¬ z·stat v¥rná své
rodin¥ a p·vodu. Její cesta k integraci do v¥t²inové spole£nosti není v·bec jednoduchá;
od fyzicky náro£né práce, p°es pé£i o dv¥ d¥ti a domácnost aº po £asté naráºky a
ú²klebky nejen za strany �ech·, ale i Rom·. Pro n¥které Romy je Cigánkou, co si hraje
na �e²ku, pro �echy je v²ak anonymní Cigánkou s cejchem ko£ovníka nebo zlod¥jky.

Má dlouhodobý stabilní pracovní pom¥r, kdy od rána do ve£era uº dev¥t let uklízí
kancelá°e, byty, ²koly. Málokdy si vybere volno a spí²e je²t¥ p°ijme kdejaký úvazek
navíc. V práci platí Zuzka za spolehlivou a poctivou. A£koliv n¥kdy p°emý²lí o moºnosti
zajímav¥j²í práce, doufá, ºe v úklidové �rm¥ vydrºí je²t¥ dlouho. Má strach, ºe v dne²ní
dob¥ by se jí jiná práce hledala t¥ºko. Zuzka a její manºel mají na sebe napsáno velké
mnoºství nejr·zn¥j²ích úv¥r· a leasingových smluv, které ov²em pravideln¥ splácí. Zcela
b¥ºn¥ proto vyuºívají sluºby nabízené o�ciálními �nan£ními institucemi jako jsou banky
nebo spo°itelny. Jejím velkým p°áním je, aby d¥ti získaly dobré vzd¥lání a v ºivot¥
dobrou práci. Ve skrytu du²e touºí po tom, aby se její manºel zm¥nil a byl o trochu víc
�echem neº Romem.
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